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Resumo
 
Esta tese tem como intuito investigar e compreender a atuação das mulheres 
no design brasileiro, por meio dos artefatos têxteis. Partimos do início da 
institucionalização do design no Brasil para situar uma primeira geração 
de pro!ssionais que atuaram no campo, mas ainda anterior a um conjunto 
de designers com formação superior na área. Duas questões centrais 
conduziram nossa investigação: quais as contribuições das mulheres para 
a constituição do campo e como suas trajetórias foram documentadas; e 
qual o lugar dos artefatos têxteis na historiogra!a do design. Durante as 
décadas de 1950 e 1960, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) foram importantes espaços 
na elaboração de atividades artísticas e pedagógicas voltadas ao design. A 
partir de um mapeamento dos cursos propostos por essas instituições e das 
exposições organizadas, delimitamos esta tese em torno da trajetória de 
vida e de trabalho de seis artistas e designers: Fayga Ostrower, Irene Ruchti, 
Klara Hartoch, Luisa Sambonet, Marta Erps-Breuer e Olly Reinheimer. 
Analisados em conjunto, esses percursos nos permitem re"etir sobre 
as possibilidades de pro!ssionalização a partir da atuação no design e 
compreender as relações sociais de gênero mobilizadas por essas práticas, 
em três eixos: 1. migrações e contextos históricos; 2. pro!ssionalização e 
trabalho; e 3. relações de sociabilidade, parcerias e trajetórias pro!ssionais. 
Por !m, nossa intenção é pensar como a dimensão de gênero atravessa uma 
complexidade de relações sociais, que incluem o acesso das mulheres aos 
espaços de formação, aos meios de trabalho, ao circuito das exposições e às 
possibilidades de carreiras no campo.
 
 
Palavras-chave: Mulheres e Design; Artefatos têxteis; Mulheres e 
Migrações; Espaços de formação; Trajetórias pro!ssionais.

 
 



Abstract
 

#is thesis aims to investigate and understand the role of women in 
Brazilian design through textile artifacts. We start at the beginning of 
Brazilian design’s institutionalization to locate its !rst generation of 
professionals who did not have higher educations in the !eld. Two central 
questions guided our investigation: what were the contributions of women 
to the !eld’s constitution together with how these were documented, and 
what is the place of textile artifacts in the historiography of design. During 
the 1950s and 1960s, the Museum of Art of São Paulo (MASP) and the 
Museum of Modern Art of Rio de Janeiro (MAM Rio) were important 
spaces in the development of design and its pedagogy. From mapping the 
courses and exhibitions o$ered at these institutions we delineated this 
thesis around the life and work of six women artists and designers: Fayga 
Ostrower, Irene Ruchti, Klara Hartoch, Luisa Sambonet, Marta Erps-
Breuer, and Olly Reinheimer. Analyzed together, the trajectories of these 
artists allow us to re"ect on the possibilities of design’s professionalization 
and to understand the social relations of gender mobilized by these 
practices along three axes: 1. migrations and historical contexts; 2. 
professionalization and work; and 3. social relations, partnerships 
and professional trajectories. Our !nal intention is to re"ect on how 
the dimension of gender crosses a complexity of social relationships, 
including women’s access to educational spaces, their means of working, 
the exhibition circuit, and the !eld’s career opportunities.
 
Keywords: Women and Design; Textile artifacts; Women and Migration; 
Educational spaces; Professional trajectories.
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de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo. — P. 118

Fig. 2.33. Marta Erps-Breuer, ao lado de colegas, em passeio de bicicleta na Suíça. 
— P. 119

Fig. 2.34. Marta Erps-Breuer ao lado de duas colegas da Bauhaus no período de 
Dessau, em uma fotogra!a de Katt Both (Kattina Both). — P. 120



Fig. 2.35 e 2.36. Sala de Marta Erps-Breuer, no prédio da Alameda Glete, USP (à 
esquerda). Marta Erps-Breuer no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva 
da Universidade de São Paulo, em 1937 (à direita). — P. 121

Fig. 2.37. Quadro com trabalhos produzidos na o!cina de tecelagem, que foram 
expostos na mostra Bauhaus: 1919-1928, realizada no MoMA, em 1938. — P. 123

Fig. 2.38 e 2.39. Sede e abertura ao público da II Bienal (1953). — P. 125

Fig. 2.40 e 2.41. Frente e fundos da casa de Marta Erps-Breuer em São Paulo, 
situada no bairro Brooklin, região sul da capital. — P. 126

Fig. 2.42 e 2.43. Marta Erps-Breuer junto aos colegas do Departamento de 
Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo, em viagem de pesquisa 
de campo no litoral de São Paulo (à esquerda). Marta em coleta de espécies de 
drosó!las (à direita). — P. 127

Fig. 2.44 e 2.45. Cadernos de Marta Erps-Breuer com desenhos e fotogra!as para 
pesquisas desenvolvidas no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da 
Universidade de São Paulo (década de 1930). — P. 127

Fig. 2.46. Escultura em madeira da espécie Drosophila melanogaster, construída 
em 1959. — P. 128

Fig. 2.47 e 2.48. Retrato em gravura Marta com !ores, elaborado por Rudolf 
Baschant, em 1921 (imagem superior). Trecho !nal do artigo em que Marta Erps-
Breuer homenageia seu amigo da época de Bauhaus, Rudolf Baschant (imagem 
inferior). — P. 129

Fig. 2.49. Ilustração da espécie Rhynchosciara baschanti para o artigo 
“Rhynchosciara baschanti (Diptera, Nematocera, Sciaridae), a new Brazilian 
species”. — P. 130

Fig. 2.50 e 2.51. Rua Santos Dumont, em Paris (França), no início dos anos 1940 
(à esquerda). Prédio situado na mesma rua, número 18 (à direita, fotografado por 
esta pesquisadora em 2020). — P. 137

Fig. 2.52. Documento de registro de Klara Hartoch comprovando sua admissão 
em território brasileiro em caráter permanente. — P. 139

Fig. 2.53. Comprovante de atividade pro!ssional na fábrica Forma Decorativa Ltda., 
que fazia parte da Galeria Casa e Jardim, Artes e Ofícios S/A (1947). — P. 140

Fig. 2.54. Projeto de decoração do hotel Toriba, em Campos do Jordão/SP. — P. 141

Fig. 2.55. Exposição alemã de artes e artes aplicadas (1924), na Academia de Belas 
Artes (Liceu de Artes e Ofícios) do Rio de Janeiro. — P. 142

Fig. 2.56 e 2.57. Vitrines e objetos reunidos na exposição Arte Decorativa Alemã – 
Deutscher Werkbund, na Escola Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro) em 1929. 
— P. 143



Fig. 2.58. Imagens dos espaços interiores da loja Casa e Jardim - Galeria Heuberger, 
em São Paulo. — P. 144

Fig. 2.59. Imagens dos espaços interiores da loja Casa e Jardim - Galeria Heuberger, 
em São Paulo. — P. 145

Fig. 2.60. Mobiliários de Bernard Rudofsky comercializados pela loja Casa e 
Jardim. — P. 145

Fig. 2.61. Projeto de relojoaria em São Paulo, Studio Casa e Jardim, realizado por 
Bernard Rudofsky. — P. 146

Fig. 2.62. Projeto de mobiliário por Bernard Rudofsky para exposição Organic 
Design for Home Furnishing no MoMA, em 1941. — P. 146

Fig. 2.63. Contrato de trabalho na carteira pro!ssional de Klara Hartoch junto ao 
MASP. — P. 148

Fig. 2.64. Klara Hartoch em tear manual no MASP, na década de 1950, 
experimentando !bras vegetais. — P. 149

Fig. 2.65. Matéria sobre os tecidos de Klara Hartoch publicada na primeira edição 
da revista Habitat. — P. 150

Fig. 2.66. Quadro com algumas das exposições têxteis realizadas pelo MoMA ao 
longo das décadas de 1930 e 1940. — P. 151

Fig. 2.67. Klara Hartoch na o!cina de tecelagem, instalada no MASP, no início da 
década de 1950. — P. 153

Fig. 2.68. Padronagens têxteis realizadas por Klara Hartoch para o Primeiro Des"le 
da Moda Brasileira, em 1952. — P. 154

Fig. 2.69. Projeto de padronagem têxtil realizado por Klara Hartoch (desenho 
e execução) para o vestido Tangerina (em algodão preto com grandes motivos 
laranjas). — P. 155

Fig. 2.70. Quadro de imagens com vestido Fruteiro (à esquerda) e desenhos dos 
vestidos Fruteiro e Favela (à direita, respectivamente). — P. 155

Fig. 2.71. Projeto de padronagem têxtil realizado por Klara Hartoch (desenho e 
execução) para o vestido Iguassú. — P. 156

Fig. 2.72. Padronagens têxteis realizadas por Klara Hartoch para o Primeiro Des"le 
da Moda Brasileira, em 1952. — P. 156

Fig. 2.73. Vestido Balaio (algodão à mão com palha; a rá!a foi empregada neste 
vestido balaio com elemento essencial no talho da cintura). — P. 157

Fig. 2.74. Vestido Bala de côco preta, com trançado em palha. — P. 158

Fig. 2.75. Vestido Mãe de Santo, em algodão tecido à mão com !os de ouro. — P. 159



Fig. 2.76. O anjo, e também as mulheres azuis tecidas em lã, e algodão, e chenille e 
celofane. — P. 160

Fig. 2.77. Cartão pro!ssional de Klara Hartoch com o endereço de seu ateliê em 
São Paulo. — P. 162

Fig. 2.78 e 2.79. Cadeira produzida por Galiano Ciampaglia, com tecido concebido 
por Klara Hartoch. Sofá produzido pelo arquiteto também construído com tecidos 
encomendados no ateliê de Klara Hartoch, em São Paulo. — P. 163

3. O curso de desenho industrial e o Instituto de Arte 
Contemporânea: o MASP como museu-escola

Fig. 3.1. Quadro com imagens das exposições Vitrina das Formas e Le Corbusier, 
ambas ocorridas em 1950, no MASP. — P. 168

Fig. 3.2 e 3.3. Interior da exposição Obras de Max Bill e convite da mostra, que 
ocorreu no MASP, em março de 1951. — P. 171

Fig. 3.4 e 3.5. Fachada do prédio do Diários Associados, após a ampliação em 
1950 (à esquerda). Sala com estudantes da primeira turma do curso de desenho 
industrial, em 1951. — P. 171

Fig. 3.6. Encarte explicativo da estrutura do curso secundário de desenho industrial 
do IAC. — P. 172

Fig. 3.7. Imagens de professores e alunos durante as atividades do curso de 
Desenho Industrial, do IAC-MASP. — P. 173

Fig. 3.8. Quadro com aulas dos cursos ofertados pelo MASP. — P. 174

Fig. 3.9. Quadro com peças apresentadas na ocasião do Primeiro Des"le da Moda 
Brasileira, que ocorreu no dia 6 de novembro de 1952, no MASP. — P. 175

Fig. 3.10 e 3.11. Vistos consulares de Luisa Bernacchi Sambonet e Roberto 
Sambonet para viagem ao Brasil, obtidos em 1948. — P. 179

Fig. 3.12 e 3.13. Fazenda em Massaguassú, onde Luisa Bernacchi Sambonet e 
Roberto Sambonet permanecem assim que chegam ao Brasil. À direita, os dois no 
litoral norte de São Paulo, onde viveram por alguns meses. — P. 180

Fig. 3.14. Quadro com três fotogra!as de Luisa Bernacchi Sambonet e Roberto 
Sambonet na fazenda em Massaguassú, no litoral paulista. — P. 180

Fig. 3.15. Quadro com duas obras da exposição: Manuel Braúlio e Nú e dois pretos 
num interior. — P. 181

Fig. 3.16. Quadro intitulado Luisa, exibido na exposição Massaguassú, em 1949. 
— P. 182



Fig. 3.17 e 3.18. Roberto Sambonet em curso de desenho livre e pintura, uma 
das disciplinas da formação em desenho industrial (à esquerda), e em curso de 
desenho livre, em 1948 (à direita). — P. 183

Fig. 3.19. Modelos vestidas com as peças elaboradas para o Primeiro Des"le da 
Moda Brasileira, em 1952. — P. 185

Fig. 3.20 e 3.21. Fotogra!as do evento de promoção do algodão brasileiro no 
Chateau de Coberville (Paris, França). — P. 186

Fig. 3.22. Quadro com algumas das peças apresentadas no Primeiro Des"le da 
Moda Brasileira. — P. 187

Fig. 3.23. Estampas produzidas para o Primeiro Des"le da Moda Brasileira. — P. 190

Fig. 3.24. Quadro com peças apresentadas no Primeiro Des"le da Moda Brasileira. 
— P. 191

Fig. 3.25. Tecidos de Burle Marx, apresentados na exposição Burle Marx, ocorrida 
no Museu de Arte de São Paulo, em 1952. — P. 192

Fig. 3.26 e 3.27. À esquerda, cortina para boca de cena do Teatro Marechal 
Hermes, no Rio de Janeiro, desenhada por Burle Marx e executada por Lilli Corrêa 
de Araújo. À direita, a artista e designer têxtil em sua fábrica, em 1957. — P. 192

Fig. 3.28 e 3.29. Peças apresentadas no Primeiro Des"le da Moda Brasileira. — P. 193

Fig. 3.30. Quadro com as estampas Índios e Anturium de Roberto Sambonet para 
o Primeiro Des"le da Moda Brasileira.  — P. 193

Fig. 3.31. Matéria Brazilian fashions, publicada na revista Life. — P. 195

Fig. 3.32 e 3.33. Modelos apresentados no Primeiro Des"le da Moda Brasileira: 
Cunhambebe e Vento na Varanda. — P. 197

Fig. 3.34 e 3.35. Imagem do auditório do MASP, com a cadeira dobrável, projeto de 
Lina Bo Bardi (à esquerda). Vitrine para a loja Mappin, com roupas desenvolvidas 
para o Primeiro Des"le da Moda Brasileira (à direita). — P. 198

Fig. 3.36 e 3.37. Vitrines para a Loja Mappin, com peças produzidas pelo MASP 
para o Primeiro Des"le da Moda Brasileira, em 1952. — P. 198

Fig. 3.38. Peça grá!ca para a grande exposição India, que ocorreu na loja La 
Rinascente, em maio de 1959. — P. 199

Fig. 3.39. Páginas internas do catálogo da grande exposição India, ocorrida na loja 
La Rinascente em 1959. — P. 200

Fig. 3.40. Quadro com imagens do espaço interno e da vitrine, elaborados para a 
exposição India, na loja La Rinascente, que ocorreu em Milão, em 1959. — P. 201

Fig. 3.41. Quadro com imagens dos livros America Latina I e America Latina II, 
escritos por Luisa Sambonet, em 1970. — P. 203



Fig. 3.42 a 3.44. Imagens do catálogo da exposição Margherita Carosio, com 
curadoria e texto de Luisa Sambonet, publicado em 1991. — P. 205

Fig. 3.45. Irene Ruchti ao lado dos demais bolsistas gaúchos selecionados pelo 
MASP para o curso de Desenho Industrial. — P. 210

Fig. 3.46 e 3.47. Sala de desenho técnico no curso de Desenho Industrial no 
Instituto de Arte Contemporânea (IAC) do MASP, em 1951. — P. 213

Fig. 3.48. Aula de desenho com o professor Roberto Sambonet no Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC) do MASP. — P. 214

Fig. 3.49 e 3.50. Ateliê de gravura com o professor Aldemir Martins no IAC-MASP, 
em 1951 (à esquerda). A aluna Irene Ruchti, sentada ao fundo (à direita). — P. 214

Fig. 3.51 e 3.52. Trabalhos de estudantes da primeira turma do curso de Desenho 
Industrial do IAC (MASP), publicados na revista Habitat. — P. 215

Fig. 3.53 e 3.54. À esquerda, desenho de observação de Irene Ruchti durante a 
disciplina de Desenho à mão livre e Pintura, a partir de escultura de Victor 
Brecheret. À direita, a obra de arte do escultor também é utilizada como cenário 
para as fotogra!as de Peter Scheier no MASP, em 1951. — P. 215

Fig. 3.55. Fachada do Trianon, local de inauguração da 1ª Bienal de São Paulo, 
organizada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. — P. 216

Fig. 3.56. Quadro com imagens de funcionários no transporte e montagem das 
obras do escultor brasileiro Bruno Giorgi  e do escultor belga Jozef Cantre durante 
a I Bienal de São Paulo. — P. 217

Fig. 3.57 e 3.58. Cartaz de Antônio Bandeira para a 2ª Bienal de São Paulo, 
organizada pelo MAM-SP. Obra de Henry Moore durante a realização da 2ª Bienal 
de São Paulo. — P. 217

Fig. 3.59. Esboço da planta do apartamento à rua São Vicente de Paula, centro de 
São Paulo, primeiro apartamento do casal Irene e Jacob Ruchti. — P. 219

Fig. 3.60 e 3.61. Desenhos de Irene Ruchti para estudo ambientado de interiores de 
Jacob Ruchti, em 1952. — P. 220

Fig. 3.62 e 3.63. Fachada da loja Branco & Preto (à esquerda). Irene e Jacob Ruchti 
ao lado de outros dois sócios da Branco & Preto, em Campinas (à direita). — P. 220

Fig. 3.64. Espaços no interior da loja Branco & Preto, em São Paulo, no início da 
década de 1950. — P. 221

Fig. 3.65. Interior da loja Branco & Preto, em São Paulo, no início da década de 
1950. — P. 222

Fig. 3.66 e 3.67. Capa e página interna do catálogo da primeira apresentação do 
Ballet do IV Centenário, que ocorreu entre os dias 6 e 15 de novembro de 1953. — 
P. 224



Fig. 3.68. Quadro com desenhos de Noêmia Mourão para a coreogra!a Fantasia 
Brasileira. Sambista (imagem à esquerda) e mulher das !ores (imagem à direita). 
— P. 224

Fig. 3.69 e 3.70. Imagens do espetáculo Fantasia Brasileira. — P. 225

Fig. 3.71. Desenho de cenário e !gurino As quatro estações, elaborado por Irene 
Ruchti para o Ballet do IV Centenário da cidade de São Paulo. — P. 227

Fig. 3.72 e 3.73. Desenhos dos personagens A Rainha das Estações e O Fauno do 
Outono para o balé As Quatro Estações, de Irene Ruchti. — P. 228

Fig. 3.74 e 3.75. Desenhos dos personagens A Flora nas Estações e O Príncipe do 
Amor para o balé As Quatro Estações, de Irene Ruchti. — P. 228

Fig. 3.76. Quadro com cenário e !gurino do balé As quatro estações. — P. 229

Fig. 3.77. Cenário e !gurino As quatro estações durante o ato que representa o 
outono, com os bailarinos em cena. — P. 230

Fig. 3.78. Capa do jornal Folha da Noite, de 8 de setembro de 1955. — P. 230

Fig. 3.79. Cena do balé Estri (1968), em que podemos notar as estruturas metálicas 
que compõem o cenário de Corrado Cagli. — P. 230

Fig. 3.80 e 3.81. Hall do Banco Federal Itaú - Sul Americano, projeto Jacob Ruchti, 
e terraço em prédio do Rio de Janeiro, projeto Irene Ruchti. — P. 232

Fig. 3.82 e 3.83. Jardim interno do Banco Federal Itaú – Sul Americano, projeto de 
Irene Ruchti. — P. 233

Fig. 3.84 e 3.85. Escultura aquática no jardim interno da residência Aun (imagem 
à esquerda) e jardim externo à residência (imagem à direita), projeto Irene Ruchti, 
de 1973. — P. 234

Fig. 3.86. Reportagem sobre o Museu Felícia Leirner no jornal Estado de São Paulo, 
publicado em 10 de março de 1979. — P. 235

Fig. 3.87 e 3.88. Estande da empresa Trico-lã na VIII Fenit, em 1965. Projeto de 
Jacob Ruchti, com colaboração de Irene Ruchti. — P. 236

4. Os cursos livres e o projeto da Escola Técnica de Criação: o 
MAM Rio como museu-escola

Fig. 4.1. Quadro com a construção da sede do MAM Rio, em 1958, com destaque 
ao Bloco Escola, espaço para os cursos ofertados pela instituição. — P. 243

Fig. 4.2 e 4.3. Boletim sobre a visita de Max Bill (à esquerda) e Plateia na Conferência 
sobre a Bauhaus e a Escola de Ulm, ministrada pelo designer, em maio de 1953 (à 
direita). — P. 244



Fig. 4.4. Matéria sobre a inauguração do Bloco Escola, em que é mencionada a intenção 
do museu acerca da estruturação de uma Escola Técnica de Criação. — P. 247

Fig. 4.5 e 4.6. Catálogo da exposição Hilda, tecidos pintados, em 1961 (imagem à 
esquerda) e público na abertura da exposição (imagem à direita). — P. 251

Fig. 4.7. Fayga e Heinz Ostrower na cidade do Rio de Janeiro, em 1948. — P. 254

Fig. 4.8. Carteira de Trabalho com registros de empregos de Fayga Ostrower, na 
década de 1940. — P. 255

Fig. 4.9 e 4.10. Ilustrações elaboradas por Fayga Ostrower para o livro O Cortiço, 
de Aluísio Azevedo, publicado em 1948. — P. 256

Fig. 4.11 e 4.12. Edifício do Palácio Capanema no início da década de 1940 
(imagem à esquerda). Catálogo da exposição Desenhos e gravuras de Fayga 
Ostrower, realizada no prédio, em 1948 (imagem à direita). — P. 257

Fig. 4.13. Quadro com imagens relativas aos prêmios de Fayga Ostrower no !nal 
da década de 1950. — P. 258

Fig. 4.14. Fayga Ostrower em aula no MAM Rio, em 1958. — P. 261

Fig. 4.15. Conferência ministrada por Max Bill, no MAM Rio, em maio de 1953. 
— P. 262

Fig. 4.16. As artistas Lygia Clark e Fayga Ostrower na exposição sobre a Escola 
Ulm, ocorrida no MAM Rio, em 1956. — P. 263

Fig. 4.17. Matéria sobre a participação de Fayga Ostrower no concurso Formiplac, 
publicada na revista carioca Manchete. — P. 264

Fig. 4.18 e 4.19. Catálogos das exposições Fayga Ostrower: gravuras, desenhos e 
tecidos e Fayga Ostrower: gravuras e tecidos, ocorridas no Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) no Rio de Janeiro, em 1953 e 1956. — P. 265

Fig. 4.20. Quadro com as estampas Fetiche, Sereias e Macumba (da esquerda para 
a direita), exibidas na exposição Fayga Ostrower: gravuras, desenhos e tecidos, em 
1953. — P. 265

Fig. 4.21. A artista com tecido estampado (Macumba) na divulgação da exposição 
Fayga Ostrower: gravuras, desenhos e tecidos, em 1953. — P. 266

Fig. 4.22 e 4.23. Imagens do prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). 
— P. 267

Fig. 4.24. Divulgação da exposição Fayga Ostrower, realizada na Associação 
Brasileira de Imprensa, em 1954. — P. 268

Fig. 4.25. Capa do catálogo da exposição Fayga Ostrower, de 1954, composto com 
uma amostra de tecido da artista. — P. 269



Fig. 4.26. Quadro com estampas desenhadas por Fayga Ostrower na década de 
1950, impressas utilizando a técnica Silk-screen. — P. 270

Fig. 4.27 e 4.28. Catálogo da exposição Fayga Ostrower: gravuras e tecidos, realizada 
no MAM Rio, em julho de 1958 (à esquerda) e capa da revista Cra# Horizons, em 
1958 (à direita). — P. 271

Fig. 4.29. Estampas da artista Fayga Ostrower em matéria escrita por Lilli Hirsch 
Krakowski na revista Cra# Horizons, em 1958. — P. 272

Fig. 4.30. Quadro com repetição da estampa Composição Abstrata, desenhada por 
Fayga Ostrower na década de 1950. — P. 273

Fig. 4.31 e 4.32. Fachada da loja Tenreiro Móveis e Decorações, em 1953 (à 
esquerda). Poltrona Leve, de Joaquim Tenreiro, com tecido estampado por Fayga 
Ostrower (à direita). — P. 274

Fig. 4.33. Sofá do designer Joaquim Tenreiro com tecido estampado de Fayga 
Ostrower (padronagem não-identi!cada e sem data). — P. 275

Fig. 4.34. Anúncio da loja Interiores Modernos Tecidos Ltda., no jornal Correio da 
Manhã. — P. 275

Fig. 4.35 e 4.36. Fayga Ostrower e a produção de estampas para tecidos na década 
de 1950. — P. 276

Fig. 4.37 e 4.38. Fachada da loja Oca, no Rio de Janeiro, situada na rua Jangadeiros. 
— P. 277

Fig. 4.39 e 4.40. Imagens de salas de estar com móveis da fábrica Flama e cortinas 
com tecidos estampados por Fayga Ostrower. — P. 277

Fig. 4.41 e 4.42. Ilustração de Fayga Ostrower para anúncio dos Móveis Flama 
na revista Rio, em 1952 (à esquerda). Poltrona da Fábrica Flama com a estampa 
Gótico, da artista (à direita). — P. 278

Fig. 4.43 e 4.44. Sede da Rhodia (à época, Companhia Brasileira de Rhodiaceta) 
na cidade de Santo André, na década de 1950, início da fabricação dos tecidos 
sintéticos. — P. 279

Fig. 4.45. Recortes da reportagem Café também faz moda, veiculada na revista 
Manchete. — P. 280

Fig. 4.46. Recortes da reportagem El Café en la moda, veiculada na revista O 
Cruzeiro. — P. 281

Fig. 4.47. Estampa composição xadrez de Fayga Ostrower para a linha Café, 
coleção da Rhodia de 1960. — P. 281

Fig. 4.48. Estampa Café em duas composições de cores. — P. 282

Fig. 4.49. Quadro com recortes da reportagem sobre a coleção Brazilian Look, da 
Rhodia, em 1963. — P. 283



Fig. 4.50 e 4.51. Estampas de Maria Leontina (à esquerda, saindo da máquina de 
impressão e à direita, no modelo listrado, ao lado do vestido com padronagem de 
Milton DaCosta). — P. 284

Fig. 4.52 e 4.53. Estampa de Silvia de Leon Chalreo para a coleção Brazilian Nature, 
de 1962 (à esquerda) e padronagens de Tomie Ohtake e Kazuo Wakabayashi para a 
coleção Brazilian Style, de 1964 (à direita). — P. 284

Fig. 4.54 e 4.55. Produção de Olly na matéria A cerâmica e arte moderna, publicada 
na revista carioca O Mundo Ilustrado, em 1954. — P. 294

Fig. 4.56 e 4.57. À esquerda, sócios da Mobília Contemporânea na inauguração 
da loja no Rio de Janeiro; à direita, imagem do interior do espaço com móveis e 
objetos de decoração. — P. 295

Fig. 4.58 e 4.59. Convite para a exposição Olly, tecidos pintados, na Galeria 
Contemporânea em 1958 (21 de maio a 4 de junho), contendo uma amostra de 
tecido pintado. — P. 296

Fig. 4.60. Anúncio de divulgação da Galeria Ambiente na revista Acrópole. — P. 297

Fig. 4.61 e 4.62. Imagens do folder da exposição Olly, tecidos pintados, no MAM 
Rio entre os meses de maio e junho de 1960. — P. 298

Fig. 4.63 e 4.64. Pinturas em tecidos de Olly Reinheimer na matéria Tecidos 
pintados a mão, publicada na revista A Cigarra, em 1960. — P. 298

Fig. 4.65 e 4.66. Pinturas em tecidos de Olly Reinheimer na matéria Tecidos 
pintados a mão, publicada na revista A Cigarra, em 1960. — P. 299

Fig. 4.67. Quadro com peças têxteis de Olly Reinheimer, expostas nas instalações 
do MAM Rio durante a exposição individual da artista, em 1960. — P. 300

Fig. 4.68. Olly Reinheimer na exposição com tecidos pintados no MAM Bahia, em 
1961. — P. 301

Fig. 4.69. Quadro com páginas do catálogo da exposição Fabrics International 
(1961). — P. 303

Fig. 4.70 e 4.71. A modelo Jó Gamarra vestida com peça estampada por Olly 
Reinheimer (imagem à esquerda) e em foto com a artista (imagem à direita), em 
1963. — P. 304

Fig. 4.72. Quadro com peças pintadas por Olly Reinheimer, expostas nas instalações 
do MASP, em 1966. — P. 305

Fig. 4.73. Quadro com peças têxteis de Olly Reinheimer, expostas nas instalações 
do MASP, em 1966. — P. 306

Fig. 4.74 e 4.75. Fotogra!as dos bastidores do !lme Arrastão, les amants de la mer 
(1967), protagonizado pela atriz Duda Cavalcanti. — P. 307



Fig. 4.76 e 4.77. Criações de Olly Reinheimer, expostas nas instalações do MAM 
Rio, em 1969. — P. 308

Fig. 4.78. Quadro com vestidos-objeto exibidos na exposição Olly no MAM Rio, 
em 1969. — P. 309

Fig. 4.79 e 4.80. Vestido-cartaz apresentado para a exposição Olly Reinheimer, 
no MAM Rio, em 1969 (à esquerda). Vestido inspirado nos elementos do grupo 
indígena Carajás (à direita). — P. 309

Fig. 4.81 e 4.82. Vestidos de Olly Reinheimer fotografados ao lado de objetos do 
design moderno. — P. 310

Fig. 4.83. Quadro com imagens de Maria Bethânia vestida com peças de Olly 
Reinheimer para o editorial da revista O Cruzeiro (1970). — P. 311

Fig. 4.84. Quadro com trabalhos de Olly para a exposição Três anos de pesquisas: 
formas e cores em tecelagem no Centro Cultural Lume, em 1974. — P. 313

5. Trajetórias cruzadas: presenças, ausências e apagamentos na 
documentação do trabalho de mulheres

Fig. 5.1. Mapeamento dos "uxos observados na trajetória das seis artistas e 
designers documentadas nesta pesquisa. — P. 322 e 323

Fig. 5.2. Artefatos têxteis selecionados para a exposição dos 50 anos da Bauhaus, 
que ocorreu na cidade de Stuttgart, na Alemanha, em 1968. — P. 327

Fig. 5.3. Quadro com fotogra!as de trabalhos da designer Marta Eprs-Breuer 
produzidos no Brasil. — P. 328

Fig. 5.4. Convite para as exposições Tempo dos modernistas e Bauhaus, ocorridas 
ao mesmo tempo no MASP, em 1974. — P. 331

Fig. 5.5 e 5.6. Decoração de interior apresentada durante a Exposição de uma casa 
modernista, que ocorreu em São Paulo no ano de 1930 (à esquerda).  Já na imagem 
à direita, decoração de interior da sala do casal Jenny Klabin Segall e Lasar Segall. 
— P. 332

Fig. 5.7. Convite das exposições na Galeria de arte e artesanato Sumaré House. — P. 333

Fig. 5.8. Imagem com reportagem sobre os trabalhos de Elisabeth Nobiling 
(cerâmicas) e Klara Hartoch (tecidos), exibidos na primeira edição da revista 
Habitat. — P. 334

Fig. 5.9. Desenho da planta do segundo andar do prédio do MASP - à época, 
situado na rua Sete de Abril. — P. 336

Fig. 5.10. Quadro com imagens da Praça do Relógio, com a obra Torre do Relógio, 
um dos pontos centrais da Cidade Universitária. — P. 337



Fig. 5.11. Quadro com desenho de Irene Ruchti para o cenário e !gurino As Quatro 
Estações e desenho de Lasar Segall para o cenário Mandarim Maravilhoso, ambos 
exibidos no Ballet do IV Centenário. — P. 339

Fig. 5.12. Interior da loja Branco & Preto (decorações e artesanato). — P. 340

Fig. 5.13. Quadro com cadeiras desenhadas por Jacob Ruchti para a loja Branco & 
Preto (decorações e artesanato). — P. 341

Fig. 5.14. Quadro com imagens do Museu ao ar livre Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro. — P. 342

Fig. 5.15 e 5.16. Des"le de costumes antigos e modernos no MASP, em 1951. — P. 344

Fig. 5.17. Quadro com imagens de duas modelos vestidas com as peças produzidas 
para o Primeiro Des"le da Moda Brasileira, ocorrido no MASP em 1952. — P. 345

Fig. 5.18. Catálogo da exposição India. Tradizione attualità moda colore, que fez 
parte do projeto de grandes exposições temáticas na La Rinascente durante as 
décadas de 1950 e 1960. — P. 346

Fig. 5.19. Vitrine de primavera da loja La Rinascente, com projeto de Roberto 
Sambonet. — P. 347

Fig. 5.20 e 5.21. Aldemir Martins entre alunos do curso de história da arte para 
monitores, em 1949, no MASP. Aldemir Martins, Cora Pabst e a atriz Tônia Carrero 
na premiação da II Bienal de São Paulo, em 1954. — P. 349

Fig. 5.22. Quadro com três peças: vestido longo evasê, estampa de Isabel Pons 
(1965), desenhado por Alceu Penna e Júlio Camarero; vestido curto trapézio, Maria 
Bonomi (1968), desenho do vestido desconhecido; e vestido longo com echarpe, 
estampa de Carybé, desenhado por Sonia Coutinho. — P. 350

Fig. 5.23. Grupo de artistas no ateliê da Formiplac, em processo de experimentação 
para os trabalhos que foram apresentados na exposição do prêmio.  — P. 351

Fig. 5.24 e 5.25. Catálogo da exposição Gravuras de Fayga Ostrower, que ocorreu 
no MAM Rio, em 1958 (à esquerda). Fayga Ostrower ao lado da também artista e 
gravadora Tuni Murtinho no MAM Rio, em 1958 (à direita). — P. 353

Fig. 5.26 e 5.27. À esquerda, a artista no ateliê elaborando seus tecidos pintados e, à 
direita, em uma prova com modelo de um vestido confeccionado por ela (imagem 
à direita). — P. 355

Fig. 5.28. Genaro de Carvalho, à frente da imagem; em um segundo plano, Nair de 
Carvalho; nos planos de fundo, mais de 60 artesãs que trabalhavam nas tapeçarias 
do artista. — P. 356



Fig. 5.29. Exibição Repassos: exposição-documento, com os trabalhos de Edmar 
de Almeida junto às tecedeiras do Triângulo Mineiro, que ocorreu no MASP, em 
1975. — P. 357

Fig. 5.30 e 5.31. Página interna do catálogo da exposição Tecidos de Minas, que 
ocorreu no MASP, em 1982 (à esquerda) e convite para a mostra Bordados da 
Caatinga do Piauí, exibida no museu em 1983 (à direita). — P. 358

Fig. 5.32. Costureiras e modelistas fotografadas durante a preparação das peças 
para o Primeiro Des"le da Moda Brasileira. — P. 360
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Na seção do acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
(MASP), que documenta as atividades do Instituto de Arte Contemporânea 
(IAC)1, há uma pasta que reúne os formulários de candidatura dos alunos 
ao curso de Desenho Industrial, ofertado entre os anos de 1951 e 1953. 
Nesse conjunto, encontramos a justi!cativa com a motivação que levava 
jovens mulheres a postularem uma vaga na instituição. Dois deles nos 
chamaram a atenção: ambos os textos acreditavam que havia na pro!ssão 
de designer, àquela época “desenhista industrial”, a possibilidade de exercer 
uma atividade artística e de se manter !nanceiramente a partir dela. 

Mais detalhadamente, uma das cartas, datada de 1951, dizia: 
“sempre gostei de desenho e vejo neste curso a possibilidade de aliar o 
prazer de me dedicar a uma coisa que me agrada e que ao mesmo tempo 
economicamente tem futuro”. Em outra, da mesma época: “pretendo 
dedicar-me ao desenho industrial porque é uma pro!ssão futurosa e que 
me abrirá as portas para um novo mundo de conhecimentos e formas”.

O design, que começava a se institucionalizar naquele período, 
com base nas diretrizes modernas, parecia proporcionar também às 
mulheres o acesso ao mercado de trabalho artístico, por meio de uma 
formalização do estudo e da atuação no ensino. Na primeira turma da 
Escola de Desenho Industrial do IAC (MASP), por exemplo, eram nove 
mulheres2 para um total de 23 alunos registrados, o que aponta uma 
presença signi!cativa das alunas para a época. Já entre o conselho3 de 
docentes e artistas ligados ao IAC, eram três as mulheres: Elisabeth 
Nobiling, Lina Bo Bardi e Klara Hartoch.

Fig. 1.1 e 1.2. Imagens da turma 
do curso de Desenho Industrial 
em sala de aula no Instituto de 
Arte Contemporânea (IAC), foto: 
Peter Scheier. Fonte: Biblioteca 
e Centro de Documentação 
do Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand / Instituto 
Moreira Salles.

1. O Instituto de Arte Contemporânea 

(IAC) foi criado em São Paulo em 

1951, quatro anos após a fundação do 

MASP, e foi de grande importância 

para o campo do design, pois nele 

foi instalado o primeiro espaço de 

formação no Brasil a partir de uma 

orientação moderna. A Escola de 

Desenho Industrial, parte do Instituto, 

estruturada por Lina Bo Bardi e Pietro 

Maria Bardi, contribuiu de forma 

VLJQL´FDWLYD�SDUD�D�LQVWLWXFLRQDOL]DomR�

do campo, que ocorreria efetivamente 

na década seguinte (Lucy Niemeyer, 

1997; Rafael Cardoso, 2005; Ethel Leon, 

2006). Além do desenho industrial, 

o instituto também promoveu uma 

série de cursos em gravura, escultura, 

SLQWXUD��IRWRJUD´D��WHDWUR�H�GDQoD��

2. São elas: Ellen Pennings, Emilie 

Chamie - à epóca Haidar -, Marion Lione 

Lodi, Irene Ruchti, Isolde Braus, Lygia 

Fleck, Maria da Glória Leme, Virginia 

Bergamasco e Yone Maria de Oliveira. 

Esses nomes estão em uma lista dos 

alunos que participaram da primeira 

turma, disponível no acervo do MASP. 

3. Fazem parte da equipe de artistas 

e técnicos do IAC os seguintes nomes: 

Burle-Marx, Eduardo Kneese de Mello, 

Elisabeth Nobiling, Jacob Ruchti, Klara 

Hartoch, Lasar Segall, Lina Bo Bardi, 

Pietro. M. Bardi, Rino Levi e Oswaldo 

Bratke. É importante mencionar que 

QHP�WRGRV�RV�SUR´VVLRQDLV�SUHVHQWHV�

nesse quadro chegaram a ministrar 

aulas no instituto. Esses nomes foram 

encontrados em matéria sobre o IAC, 

publicada no jornal Diário de São 

Paulo no mês anterior à abertura do 

curso (8 de fevereiro de 1951). Porém, 

no documento encontrado no acervo 

do MASP, há menção aos seguintes 

nomes: Lasar Segall (presidente do 

conselho de professores), Eduardo 

Kneese de Mello, Roberto Burle Marx, 
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Um dos passos iniciais de aproximação com esta pesquisa, que 
tinha por primeiras intenções registrar a atuação das mulheres no 
campo do design no Brasil, foi investigar e mapear a documentação em 
torno dos trabalhos das nove alunas, cujos nomes !guravam na lista da 
primeira turma do IAC4. Dentre as trajetórias, encontramos registros em 
pesquisas sobre o campo do design e da arquitetura em torno de duas 
delas: Emilie Chamie (Lais Moura, 1977; Lucy Niemeyer, 1997; Emilie 
Chamie, 1999; Ethel Leon, 2006) e Irene Ruchti (Marlene Acayaba, 1994; 
Ethel Leon, 2006; Valeria Ruchti, 2011). No caso de Irene, a maior parte 
das menções estava relacionada ao trabalho de Jacob Ruchti, professor do 
IAC e arquiteto, com quem ela se casou em 1952 e de quem !cou viúva em 
1974. A exceção era a documentação do Ballet do IV Centenário de São 
Paulo, com cenário e !gurino desenvolvidos por ela em 1954, analisados 
pela pesquisadora da arte Ana Mae Barbosa (1998). 
 Em 2017, entramos em contato com Valeria Ruchti, !lha do casal 
Irene e Jacob, que nos encaminhou para uma primeira entrevista com a 
artista. A partir desse dia, foram inúmeras conversas desta pesquisadora 
com Irene, entre os anos de 2017 e 20195. A maior parte das entrevistas 
em que ela contou sobre a sua trajetória pro!ssional foi realizada em sua 
casa, no bairro do Brooklin Velho, situado na cidade de São Paulo, onde 
morou por mais de 60 anos. O imóvel foi construído na década de 1950, 
projeto de Jacob Ruchti em parceria com Irene, que atuou principalmente 
na ambientação do espaço e no paisagismo. 

Lina Bo Bardi, Oswaldo Bratke, Rino 

Levi, Giancarlo Palanti, Elisabeth 

Nobiling, Alcides da Rocha Miranda, 

Pietro. M. Bardi, Thomaz Farkas, Jacob 

Ruchti, Rudolf Klein e Clara Hartoch (os 

GRLV�~OWLPRV�QRPHV�HVFULWRV�j�PmR��

4. Para esse primeiro mapeamento, é 

importante destacarmos o trabalho da 

pesquisadora Ethel Leon sobre o curso 

de Desenho Industrial, no IAC (MASP). 

Entre as alunas da primeira turma, há uma 

breve apresentação das trajetórias de 

Emilie Chamie e Irene Ruchti. Podemos 

encontrar, também, uma menção a 

Virginia Bergamasco e Yone Maria 

Oliveira: em relação à primeira, após o 

IAC, ela teria trabalhado na empresa Luz 

Moderna, mais tarde nomeada Dominici 

Iluminação, e em relação à segunda, 

após a formação no IAC, ela assumiu a 

secretaria dos cursos do MASP. Ver mais 

em: Ethel Leon (2006). 

5. 2�~OWLPR�HQFRQWUR�FRP�D�DUWLVWD�IRL�
em agosto de 2019, pouco antes de 

iniciar a etapa de doutorado sanduíche 

na França (em setembro de 2019). 

Irene Ruchti faleceu em São Paulo, em 

janeiro de 2020. 
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A casa teve um papel fundamental ao longo das entrevistas. 
Naquele lugar, por mais que não houvesse um acervo esquematizado 
dos trabalhos desenvolvidos por Irene e Jacob, foi possível perceber uma 
narrativa presente nos espaços e objetos, que foram essenciais como 
intermediação durante as conversas. Por meio do entorno e dos artefatos 
ali encontrados, Irene contou sua vida e trajetória pro!ssional, se de!niu 
como uma “artista do espaço” e falou da relação do seu trabalho - o têxtil, 
o mobiliário, o jardim - com as maneiras de morar, em uma convivência 
harmônica entre essas áreas. 

Fig. 1.3. Klara Hartoch com 
uma aluna durante as aulas na 
R´FLQD�GH�WHFHODJHP�QR�0$63��
na década de 1950. O nome da 
DOXQD�QmR�IRL�LGHQWL´FDGR�HP�
nossas pesquisas. Foto: Peter 
Scheier. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 
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6. É possível notar que no trecho

citado, o nome de Klara Hartoch é

grafado com C. Isso também ocorre

em outros casos com o sobrenome

da designer, escrito Hartock. Nesta

pesquisa, adotaremos sempre a grafia

que consta em seus documentos

oficiais: Klara Hartoch (nome ao

nascimento: Klara Kaufmann;

primeiro casamento: Klara Kaufmann

Friedländer).

7. A Habitat foi fundada em 1950 por

Pietro M. Bardi e Lina Bo Bardi na

cidade de São Paulo. A revista fazia

parte do projeto do casal de promover

o pensamento moderno no Brasil,

assim como as iniciativas em torno da

criação do IAC e da Escola de Desenho

Industrial junto ao MASP. Mais detalhes

sobre a revista podem ser consultados

nas pesquisas de Fabiana Stuchi (2007)

e Patrícia Amorim (2015).

Três assuntos foram frequentes em nossas conversas: o convite 
feito por Assis Chateaubriand para que ela integrasse o IAC, no período 
em que foi aluna no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre; a escultura 
aquática que elaborou para o jardim de uma casa paulistana em 1974, 
em projeto individual; e o elogio de Max Bill, quando de sua visita ao 
primeiro apartamento do casal, a uma toalha bordada por Irene com as 
iniciais ijr, mesma assinatura que acompanhava os projetos desenvolvidos 
em parceria por ela e Jacob Ruchti.

O primeiro apartamento do casal, situado à rua São Vicente de 
Paula, contou com a decoração de interiores da dupla. Da parte de Irene, 
ela destacou sua opção por utilizar tecidos listrados nas cortinas e nos 
estofados do mobiliário, com a intenção de empregar a ideia de uma 
estética moderna nos espaços da casa. A artista teve experiência com 
a produção em tecidos na o!cina de tecelagem, ministrada por Klara 
Hartoch como parte do segundo ciclo do curso de formação na Escola de 
Desenho Industrial (IAC-MASP), em 1951. 

A experiência de Klara Hartoch6 com a tecelagem já era 
conhecida antes mesmo da criação do IAC. Na primeira publicação da 
revista Habitat7, em outubro de 1950, há uma matéria sobre os tecidos 
desenvolvidos pela designer, em que foi apresentada da seguinte maneira: 
“estudou no ‘Bauhaus’ de Gropius e trabalhou muitos anos em Paris. No 
Brasil, por muitos anos, tecidos feitos a mão de um alto nível 
técnico; tecidos para decoração com bons efeitos de cores e de 
materiais”. No ano seguinte, em 1951, a designer foi contratada pelo 
MASP como orientadora do curso de tecelagem. 

Foi na o!cina de tecelagem que Irene Ruchti relatou ter trabalhado 
na elaboração de um tecido com !bras de palha natural junto à professora, 
a pedido de Lina Bo Bardi. Do IAC, ela também se recordou das aulas 
de desenho com Roberto Sambonet e de um episódio em que, ao lado 
dele, de Jacob Ruchti e de Luisa Bernacchi Sambonet, visitaram Gabriela 
Pascolato, proprietária da Tecelagem Santaconstancia, com o intuito de 
apresentar as propostas do instituto e aproximar o museu à indústria 
têxtil. Um dos desdobramentos desse diálogo contínuo entre o MASP e o 
parque industrial de São Paulo, à época, foi o projeto do Primeiro Des!le da 
Moda Brasileira. A organização da iniciativa !cou sob a responsabilidade 
de Luisa Sambonet.
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Fig. 1.4 e 1.5. Costureiras e 
modelistas trabalhando na 
confecção das peças para o 
3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�%UDVLOHLUD�
no interior do MASP (imagem 
superior). Platéia composta 
por muitas mulheres durante a 
exibição do evento promovido 
pelo MASP, em 1952 (imagem 
inferior). Foto: Peter Scheier. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 
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Apesar da atuação central de Klara Hartoch e Luisa Sambonet nesse 
projeto pioneiro para a moda nacional, encontramos muitas lacunas que 
vão desde os trabalhos que ambas desenvolveram no MASP até o próprio 
percurso das duas designers, antes e depois da atuação no museu. Esse 
aspecto foi observado tanto nas pesquisas em história do design quanto 
nos estudos sobre a história da moda, em que seus nomes eram citados, 
mas não havia um aprofundamento em torno de suas trajetórias. 

Durante as décadas de 1950 e 1960, podemos observar que o 
processo de institucionalização do design moderno no Brasil estava 
inserido em um cenário de modernização8 e industrialização, que se 
estruturava a partir das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesse 
período, observamos um grande incentivo à produção artística e cultural, 
ligado ao desenvolvimento da indústria. 

É nesse contexto que três espaços culturais atuaram como 
laboratórios na elaboração e propagação do pensamento moderno nas 
artes, no design e na arquitetura, por meio de um conjunto de atividades 
artísticas e pedagógicas. O primeiro deles foi o MASP que, apesar de ter 
sido fundado em 1947, iniciou em 1951 os cursos de formação com o IAC; 
os outros dois, o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) e o 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro9 (MAM Rio), ambos criados 
em 1948, iniciaram suas atividades de ensino em 1952. Essas instituições 
tornaram-se importantes para a formação e consolidação dos pro!ssionais 
que, na época, atuavam em uma constante interação e colaboração entre 
artistas, arquitetos e designers. Já na década de 1960, é importante registrar 
o surgimento do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Assim 
como no MASP, a arquiteta Lina Bo Bardi também teve um papel central 
na elaboração das exposições e das atividades dessa instituição. 

Essa ideia do museu como espaço de discussão e de formação 
foi um dos pilares do próprio pensamento moderno, que tinha como 
eixo de ação a constituição de um museu com caráter pedagógico, seja 
de pro!ssionais, nas atividades de ensino, seja do público por meio 
das exposições didáticas. De maneira mais ampla, havia a intenção da 
elaboração e propagação de uma narrativa em torno do que se constituía 
como “design moderno”, à época denominado “desenho industrial”. Eram 
essas conceituações de base educacional e projetual que fundamentavam 
o ensino e as exposições nesse período. 

Além do IAC e o do curso de desenho industrial, criados no MASP, 
como já mencionamos, havia no MAM-SP a implementação de cursos 

8. É importante destacar os termos 

"moderno" e "modernização" 

como processos distintos. Quando 

empregamos a palavra moderno, 

estamos nos referindo às bases 

estéticas que orientaram o pensamento 

projetual e social atrelado ao design, à 

arquitetura e à arte. Já a modernização 

diz respeito a um processo econômico 

e urbano pelo qual passaram algumas 

das grandes cidades brasileiras nessa 

época, com movimentos como o êxodo 

rural, a criação e o desenvolvimento 

de um parque industrial, entre outros. 

Ver mais em: Paul Singer (1983) e Maria 

Arminda Arruda (2001). 

9.�2�DQR�TXH�FRQVWD�QR�VLWH�R´FLDO�
do MAM Rio para sua criação é 

1948, ano da ata inaugural. Porém, 

reconhecemos que a movimentação 

em torno da fundação do museu 

durou alguns anos. A pesquisadora 

Sabrina Sant’Anna (2008) aponta que 

a primeira exposição ocorreu em 1949 

e a eleição do Conselho Executivo da 

instituição, em 1951. Portanto, alguns 

pesquisadores também adotam essas 

datas posteriores como marco para a 

fundação do museu.
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livres em arte e história da arte e da Escola de Artesanato, com ateliês 
de formação em cerâmica e gravura10. No caso do MAM Rio, em 1952 
foram criados os cursos livres em arte e arte aplicada (Pintura, com 
Ivan Serpa e Milton Goldring; e Modelagem, com Margaret Spence) e se 
iniciou, a partir disso, uma ampla discussão em torno da Escola Técnica 
de Criação (ETC)11, que não se concretizou no museu, mas contribuiu 
para o surgimento da Escola Superior de Desenho Industrial12 (Esdi), 
em 1962, e do Instituto de Desenho Industrial (IDI)13, em 1968, ligado 
ao MAM Rio. Por !m, na mesma época, o MAM-BA contou com uma 
proposta de criação da Escola de Mestres e Projetistas14, que não chegou 
a ser efetuada, dando continuidade a algumas ideias que já tinham 
sido apresentadas pelo IAC-MASP, mas, nesse caso, contou com uma 
articulação dos artesãos locais. 

Nesse contexto, o surgimento dos espaços de formação nos museus 
de arte, atrelados ao pensamento moderno, contribuiu para a discussão 
e a rede!nição das atividades de projeto no país. Esses aspectos foram 
importantes para a criação do primeiro curso superior em Design, na 
Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi), em 1962, que foi utilizado 
como base para a propagação dos cursos em design nas décadas seguintes. 
Rafael Cardoso (2005) escreve que esses anos de experimentação entre 
o surgimento do IAC do MASP, em 1951, e a inauguração da Esdi, em 
1963, con!guraram-se como um período de ruptura que inaugurou um 
novo paradigma de ensino e de exercício da pro!ssão na área de design 
no país15. A institucionalização do campo nesse contexto foi marcada 
pela implementação do pensamento moderno e teve, em grande parte, 
incentivos do Poder Público. 

Frente a esse cenário, esta pesquisa foi iniciada com a intenção de 
investigar e de compreender a atuação das mulheres no campo do design 
brasileiro, por meio dos artefatos têxteis. Para isso, partimos da emergência 
da institucionalização do design no Brasil, em que houve o surgimento 
de locais de formação para pro!ssionais da área. Nesse percurso, duas 
indagações conduziram a delimitação inicial desta pesquisa: a primeira, 
quais as contribuições das mulheres para o campo do design em sua fase de 
institucionalização e como suas trajetórias foram ou não documentadas; 
e, a segunda, qual o lugar dos artefatos têxteis na historiogra!a do design 
brasileiro e quais espaços que eles ocuparam nesse período, seja nas 
atividades de ensino, seja no circuito das exposições. 

10. A pesquisadora Maria Luisa Távora 

(2017) aborda o surgimento da Escola 

de Artesanato no MAM-SP por meio 

dos registros do ateliê de gravura 

e seus desdobramentos no cenário 

artístico de São Paulo.

11. A Escola Técnica de Criação (ETC) 

tinha como intuito formar um quadro 

GH�SUR´VVLRQDLV�SDUD�D�LQG~VWULD��(P�

torno da discussão, a escola deveria 

funcionar nas instalações do Bloco 

Escola do museu, sendo articulada a 

partir dos moldes da HfG / +RFKVFKXOH�

I�U�*HVWDOWXQJ (Ulm, Alemanha). Em 

1953, o MAM Rio promoveu uma 

conferência sobre a relação entre 

as escolas da Bauhaus e de Ulm por 

meio da visita de Max Bill, ex-aluno da 

%DXKDXV�H�XPD�GDV�´JXUDV�FHQWUDLV�QD�

criação da Escola de Ulm. Ver mais em: 

Lucy Niemeyer (1997); Ana Luiza Nobre 

(2008); Sabrina Sant’anna (2008). 

12. A Escola Superior de Desenho 

Industrial (Esdi) foi criada em 1962 e 

implementada em 1963. A partir de 

sua criação, a escola teve uma grande 

repercussão nos currículos dos cursos 

em design e em sua propagação pelo 

país. Ver mais em: Lucy Niemeyer 

(1997); Rafael Cardoso (2005). 

13. O Instituto de Desenho Industrial 

(IDI) foi criado em 1968 com o objetivo 

de promover formação e divulgar 

os conceitos básicos do desenho 

industrial no Brasil. 

14. O pesquisador Juliano Pereira 

(2008), em seu trabalho sobre a 

atuação de Lina Bo Bardi na Bahia 

(1958-1964), destaca a proposta da 

criação de uma escola de desenho 

industrial com o objetivo de produzir 

REMHWRV�WLSR�SDUD�D�LQG~VWULD�D�SDUWLU�

dos conhecimentos da produção 

artesanal da região. O curso, pensado 

por Lina, ofereceria vagas a artesãos e 

a estudantes universitários em um ciclo 

de dois anos de disciplinas teóricas e 

práticas. Os produtos elaborados nas 

R´FLQDV�SUiWLFDV�VHULDP�DSUHVHQWDGRV�

em uma exposição de objetos-padrão 

SDUD�D�LQG~VWULD��2�FXUVR�GH�WHFHODJHP�

(produção de tecidos e de estampas) 

VHULD�SDUWH�GHVVDV�R´FLQDV��
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Ao analisar as atividades propostas pelos museus vinculados à 
difusão do projeto moderno, notamos que duas dessas instituições, o 
MASP e o MAM Rio, atuaram como espaços signi!cativos para a formação 
de pro!ssionais de design no Brasil, contexto em que encontramos uma 
ampla participação de mulheres. Como já mencionamos, o MASP, com a 
Escola de Desenho Industrial, no IAC entre 1951 e 1953, e o MAM Rio, 
com a Escola Técnica de Criação e com o Instituto de Desenho Industrial, 
criado em 1968. Tendo isso em vista, esta pesquisa busca analisar como os 
cursos relacionados ao artefato têxtil estão inseridos nesses ambientes de 
formação, direcionamos nossa re"exão para esses dois museus. 

No caso do MASP, a o!cina de tecelagem dirigida por Klara Hartoch 
foi constituída no interior do curso de desenho industrial e, mais tarde 
(após o fechamento da escola em design), continuou a !gurar na grade 
de cursos livres do IAC. Já no MAM Rio, os ateliês de tapeçaria e pintura 
em tecidos estavam vinculados ao conjunto de cursos livres, mas eram 
independentes do Instituto de Desenho Industrial. No mesmo ano de 
criação do IDI, a instituição promoveu dois cursos voltados à produção 
artística em tecidos: um de Desenho e Composição para Tapeçaria16, 
ministrado pela professora Angela Albertina Frend Vargas, e o segundo 
de Técnicas de Pintura em Tecidos17, supervisionado pela decoradora 
Hilda von der Schulenburg.  

A partir do mapeamento desses cursos por meio dos dois espaços, 
notamos que eles estavam ligados a uma série de exposições têxteis, 
muitas delas protagonizadas por alunas e professoras de cursos voltados à 
atividade artística e de design, e, mais especi!camente, em tecidos. Além 
disso, essas exibições foram concebidas tanto como mostra individual dos 
trabalhos de artistas e designers, quanto em formato coletivo. 

Nosso recorte cronológico, de 1947 a 1987, leva em conta dois 
momentos, com o objetivo de analisar a formação e produção da primeira 
geração de pro!ssionais que atuaram nesse período de institucionalização 
do design, mas ainda anterior a uma geração de designers com formação 
superior em desenho industrial: o primeiro, de 1947 a 1968, é fundamental 
para o mapeamento dos espaços de formação no MASP e no MAM Rio 
e das mulheres que atuaram neles; o segundo, de 1947 a 1987, mais 
amplo, em que olharemos para a circulação dos artefatos têxteis por meio 
das exposições e como eles foram abordados no circuito moderno. No 
período delimitado para a pesquisa, o têxtil e a moda estão imbricados 
nas discussões sobre o papel do design e das artes aplicadas no Brasil e 

15. É importante mencionar que esse 

período institucionalizou uma nova 

ideia do design enquanto ensino e 

profissão, a partir das bases modernas. 

Porém, ressaltamos que esse período 

não marca o início das atividades no 

país, tendo existido uma vasta gama de 

ofícios ligados à produção dos objetos 

antes dessas décadas em pequenas 

manufaturas e escala artesanal, ou até 

mesmo em escala industrial. 

16. Nos arquivos do museu, consta 

que todas as integrantes das duas 

edições do curso de tapeçaria naquele 

ano eram mulheres, sete no total. São 

elas: Gloria G. Marcel; Maria Antoniette 

Ribeiro da Silva; Alcionea Melo de 

Assis; Carmen Novas de Souza; Maria 

Silva; Zuleica de Souza Chaves; e Zeni 

Pinheiro Del Derbio.

17��$�OLVWD�GH�DOXQRV�GD�R´FLQD�7pFQLFDV�
GH�SLQWXUD�HP�WHFLGRV, de 1968, era 

composta por oito pessoas, entre 

elas sete mulheres: Denise de Mello 

Rangel, Jô Barnett Knopp, Lilian Luz de 

Andrade Lages, Marcelie Perret, Nora 

Thiel Drummd, Paulo Cesar de Amorim 

Chagas, Rita de Cassia Delgado Lopes 

e Diva Maria Pires Ferreira Gonçalves 

de Araujo. Esse curso também foi 

ofertado em 1965. Porém, não há 

registro da lista de alunos dessa turma 

(segundo Arquivo MAM Rio). 
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da função que essas áreas estabeleceram com a sociedade, a partir dos 
museus atrelados à difusão das bases modernas.

Nossa investigação parte, portanto, da fundação do MASP (em 
1947) e se estende até a criação do primeiro curso superior em Desenho 
de Moda18, na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo (em 1987). Nesse 
período, notamos que a formação dos pro!ssionais da área têxtil estava 
em diálogo com o ensino em artes e em design. O !nal da década de 1980 
marcou uma ruptura nesse cenário, conectando essa formação ao ensino 

�&� O curso foi criado em 1987 e foi�

implementado no ano seguinte. Ele�

VXUJH�GD�GLVFLSOLQD�ª'HVHQKR�GH�0RGD«��

criada em 1967, no curso de Artes�

Plásticas. Ver mais nas pesquisas de�

Dorotéia Baduy Pires (2002) e Maria�

Claudia Bonadio (2010).

Fig. 1.6. Linha do tempo com o 
cenário dos espaços de formação 
em design no Brasil (1947-1987), 
a partir do MASP e do MAM Rio. 
Fonte: elaboração desta autora.

1947

1951

1953

1960

1963

1987

1948

1952

1958

1962

1968

Fundação MASP

Fundação MAM Rio 
e MAM-SP

Início dos cursos 
livres - MAM Rio; 
Início dos cursos 

livres e da Escola de 
Artesanato - MAM SP

Bloco Escola - MAM Rio

Disciplinas de desenho 
industrial no curso 

de Arquitetura e 
Urbanismo - FAUUSP;

Criação da ESDI - RJ

Criação do Instituto 
de Desenho Industrial (IDI) - 

MAM Rio

IAC-MASP | Escola de 
Desenho Industrial 1951-1953
Cursos livres

Discussão em torno da 
estruturação da Escola 
Técnica de Criação; 
Conferência sobre a Bauhaus 
e Escola de Ulm - MAM Rio

Fundação MAM-BA;
Discussão em torno 
da criação da Escola 
de Mestres e Projetistas 

Implementação do curso 
superior em Desenho 
Industrial na ESDI - RJ

Criação de 
diversos cursos 
em design nas 
universidades 

brasileiras

Criação do curso superior
em Desenho de Moda- FASM/SP
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especí!co em moda, o que exigiu novas re"exões em torno da relação 
entre a moda, o design e a arte19. 

Uma vez de!nidos o recorte cronológico e o enfoque nos artefatos 
têxteis produzidos por mulheres, iniciamos o levantamento e o mapeamento 
das exposições e eventos que ocorreram no período nos dois espaços. Em 
1951, o MASP organizou o Des!le de Costumes Antigos e Modernos, em 
que apresentou criações em vestuário dos séculos 18 e 19, emprestadas de 
museus estadunidenses e europeus, além de peças modernas elaboradas 
por Christian Dior e um vestido de Salvador Dali. A partir de então, 
notamos a presença constante dos objetos têxteis no conjunto de exposições 
do museu. No ano seguinte, a instituição elaborou o Primeiro Des!le da 
Moda Brasileira, que contou com a participação da equipe do IAC, tanto do 
conselho técnico de artistas e docentes quanto dos alunos. 

Ao consultar os arquivos no Centro de Documentação e Pesquisa 
do MAM Rio, foi possível observar que o têxtil também estava presente na 
relação de suas exposições, principalmente durante as décadas de 1950 e 
1960, que foram marcadas por uma recorrência desses artefatos. A primeira 
delas ocorreu em 1952, intitulada Tapeçarias Modernas Francesas. Em 1958, 
observamos a primeira exposição individual de uma artista com a presença 
do têxtil, em Fayga Ostrower: gravuras e tecidos. Nos anos seguintes, na 
década de 1960, elas se tornaram frequentes com: Olly [Reinheimer], 
tecidos pintados (1960); Tapeçarias de Gina [Prado] (1961); Hilda [von 
der Schulenburg], tecidos pintados (1961); Hilda E. Campo!orito (1962); 
Tapeçarias de Eila [Ampula] (1968); Olly Reinheimer (1969). 

A relação de exposições e eventos têxteis no MASP e no MAM Rio 
foi fundamental para localizar a investigação e também para encontrar 
as mulheres que participaram da produção de artefatos têxteis nesse 
período. Ao total, encontramos 36 mulheres que !zeram parte das 
exposições20: Adelheid Halbrich, Alicia Stilman, Andrea Castor, Cristina 
Santander, Delia Cusat, Eila Ampula, Esther Minucci, Fayga Ostrower, 
Florence Knoll, Glaucia Amaral, Gina Prado, Helena Galkowski, Hilda 
von der Schulenburg, Hilda Eisenlohr Campo!orito, Iolanda Owidzka, 
Irene Ruchti, Isabel Pons, Jose!na Robirosa, Klara Hartoch, Liana 
Biosi, Lilli Correa de Araújo, Luisa Bernacchi Sambonet, Magdalena 
Abakanowicz, Mari Yoshimoto, Maria Bonomi, Maria Claudia, Maria 
Cristina Dartiguelongue, Maria Tereza Castor, Monika Piwowarska, 
Norma Vaschetti, Regina Gomide Graz, Reina Kochashian, Ruth von 
Borries, Olly Reinheimer, Orietta del Sole e Zeldi Akerman.

�'��3DUD�FRPSUHHQGHU�HVVH�SHUtRGR�

SRVWHULRU��FRQVXOWDPRV�D�WHVH�GH�

9HUHQD�7LGHL�GH�/LPD���������(P�VHX�

WUDEDOKR��D�SHVTXLVDGRUD�DQDOLVRX�RV�

FXUUtFXORV�GR�HQVLQR�GH�PRGD�D�SDUWLU�

GH�������SRU�PHLR�GH�WUrV�LQVWLWXLo}HV��

8QLYHUVLGDGH�$QKHPEL�0RUXPEL

�FXUVR�FULDGR�HP��������8QLYHUVLGDGH�

)HGHUDO�GR�&HDUi��FXUVR�FULDGR�HP�

������H�8QLYHUVLGDGH�(VWDGXDO�GH�

/RQGULQD��FXUVR�FULDGR�HP��������e�

LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�QR�LQtFLR�GRV�

DQRV�������HP�UD]mR�GH�XPD�GHFLVmR�

GR�0LQLVWpULR�GD�(GXFDomR

�0(&���D�PRGD�H�R�Wr[WLO�UHWRUQDP�jV�

EDVHV�FXUULFXODUHV�GR�HQVLQR�GH�GHVLJQ��

(VVH�SHUtRGR�WDPEpP�p�DQDOLVDGR�SHOD�

SHVTXLVDGRUD�&\QWLD�7DYDUHV�4XHLUR]�

��������HP�TXH�DERUGD�D�PXGDQoD�QR�

FXUUtFXOR�H�R�SURFHVVR�GH�WUDQVLomR�SDUD�

R�GHVLJQ�GR�FXUVR�GH�PRGD�GD�

8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GR�&HDUi��8)&��

20.�Os nomes de Anni Albers e Gunta�

Stölzl são mencionados no material�de�

divulgação das exposições sobre a�

Bauhaus, realizadas nos dois museus�

(%DXKDXV, 1963 e 1974, no MAM Rio;�

%DXKDXV, 1974, no MASP). Porém, não�

sabemos exatamente quais objetos�

foram expostos, nem se efetivamente

ILJXUDYDP�QDV�PRVWUDV�SHoDV�

elaboradas pelas designers. Há uma�

possibilidade de suas atuações terem�

sido destacadas mais no âmbito do�

ensino. Por essas razões, optamos por�

não adicioná-las à relação de artistas e�

designers desta pesquisa. Outro caso�

que optamos por não listar no quadro�

refere-se às artistas estadunidenses�

que participaram da exposição 7UDMH��

XP�REMHWR�GH�DUWH".
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Ano Título individual coletiva

1951 3ULPHLUR�'HV´OH�GH�&RVWXPHV�$QWLJRV�H�
0RGHUQRV

�

1952 %XUOH�0DU[��SLQWXUD��GHVHQKRV��WHFLGRV�H�
SURMHWRV�GH�MDUGLQV

�

1952 3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�%UDVLOHLUD �

1953 7DSHoDULDV�SRORQHVDV �

1953 7UDEDOKRV�GRV�DOXQRV�GRV�FXUVRV�GR�
0$63

�

1954 ([SRVLomR�H�FRQIHUrQFLD�-HDQ�/XUoDW �

1966 'HV´OH�2OO\�5HLQKHLPHU �

1971 0RELOLiULR�EUDVLOHLUR��SUHPLVVDV�H�
UHDOLGDGH

�

1973 7DSHoDULD�GH�1REHUWR�1LFROD�H�-DFTXHV�
Douchez

�

1974 7DSHoDULD�GH�)DXVWR�+HQULTXH �

1974 7HPSRV�PRGHUQLVWDV�H�%DXKDXV �

1975 5HSDVVRV��H[SRVLomR�GRFXPHQWR �

1975 5KRGLD �

1976 $UWH�DSOLFDGD �

1977 &HUkPLFD�GH�-XWWD�6FKDIIKDXVHQ�H�
WDSHoDULD�GH�0RQLND�3LZRZDUVND

�

1979 'HVHQKRV�H�WDSHoDULDV�GH�=HOGL�
$FNHUPDQ

�

1979 7DSHoDULDV�$QGUHD�%DUWRUHOOL �

1979 7DSHoDULD�DUJHQWLQD �

1982 &ROFKD�GH�UHWDOKRV �

1982 7HFLGRV�GH�0LQDV �

1983 %RUGDGRV�GD�FDDWLQJD�GR�3LDXt �

1985 ���DQRV�GH�WDSHoDULD�GH�0DULD�&ODXGLD �

1985 7UDQoDGR�EUDVLOHLUR �

1986 5RXSDV�ERUGDGDV�GH�*ODXFLD�$PDUDO �

1987 7UDMH���XP�REMHWR�GH�DUWH" �

48$'52 1 — 
Exposições e eventos têxteis que ocorreram 
no MASP entre os anos de 1947 e 1987

Fonte: elaboração desta autora
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Ano Título individual coletiva

1952 7DSHoDULDV�PRGHUQDV�IUDQFHVDV �

1956 %XUOH�0DU[��SLQWXUD��GHVHQKRV��WDSHoDULDV�
H�SURMHWRV�GH�MDUGLQV

�

1956 7DSHoDULDV�DEVWUDWDV �

1957 7DSHWHV�DUJHQWLQRV �

1957 7DSHoDULDV�GH�*HQDUR �

1958 *UDYXUDV�H�WHFLGRV�GH�)D\JD�2VWURZHU �

1960 .QROO�)RUPD �

1960 2OO\��WHFLGRV�SLQWDGRV �

1961 +LOGD��WHFLGRV�SLQWDGRV �

1961 7DSHoDULDV�GH�*LQD �

1962 +LOGD�(��&DPSR´RULWR��WHFLGRV �

1963 %DXKDXV �

1963 7DSHoDULDV�$WHOLHU�'RXFKH]�1LFRODV �

1966 9HVWLPHQWDV�H�WDSHoDULDV�GD�3RO{QLD �

1968 7DSHoDULDV�GH�(LOD �

1968 7DSHoDULDV�5XPHQD �

1969 2OO\�5HLQKHLPHU �

1970 7DSHWHV�IUDQFHVHV �

1972 0yYHLV�.QROO �

1974 %DXKDXV �

48$'52 2 — 
Exposições e eventos têxteis que ocorreram 
no MAM Rio entre os anos de 1947 e 1987

Fonte: elaboração desta autora
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48$'52 3 — 
Relação de artistas e designers encontradas nas exposições com 
objetos têxteis ocorridas no MASP e no MAM Rio entre os anos 
de 1947 e 1987

Ano $UWLVWDV�GHVLJQHUV Título ,QVWLWXLomR individual coletiva

1952 Klara Hartoch 3ULPHLUR�'HV´OH�
GD�0RGD�%UDVLOHLUD

MASP �

1952 Lili Correa de 
$UD~MR

3ULPHLUR�'HV´OH�
GD�0RGD�%UDVLOHLUD

MASP �

1952 Luisa Sambonet 3ULPHLUR�'HV´OH�
GD�0RGD�%UDVLOHLUD

MASP �

1952 Irene Ruchti 3ULPHLUR�'HV´OH�
GD�0RGD�%UDVLOHLUD

MASP �

1953 Adelheid Halbrich 7UDEDOKR�DOXQRV�
GRV�FXUVRV�GR�
0$63

MASP
�

1953 Helena Galkowski 7DSHoDULDV�
SRORQHVDV

MAM Rio �

1958 Fayga Ostrower *UDYXUDV�H�
WHFLGRV�GH�)D\JD�
2VWURZHU

MAM Rio
�

1960 Olly Reinheimer 2OO\��WHFLGRV�
SLQWDGRV

MAM Rio �

1960 Florence Knoll .QROO�)RUPD MAM Rio �

1961 Gina Prado 7DSHoDULDV�GH�
*LQD

MAM Rio �

1961 Hilda von der 
Schulenburg

+LOGD��WHFLGRV�
SLQWDGRV

MAM Rio �

1962 Hilda Eisenlohr 
&DPSR´RULWR

+LOGD�
&DPSR´RULWR

MAM Rio �

1966 Olly Reinheimer 'HV´OH�2OO\�
5HLQKHLPHU

MASP �

1966 Iolanda Owidzka 9HVWLPHQWDV�H�
7DSHoDULDV�GD�
3RO{QLD

MAM Rio 
�

1966 Magdalena 
Abakanowicz

9HVWLPHQWDV�H�
7DSHoDULDV�GD�
3RO{QLD

MAM Rio
�

1968 Eila Ampula 7DSHoDULDV�GH�(LOD MAM Rio �

1971 Regina Gomide 
Graz

0RELOLiULR�
EUDVLOHLUR

MASP �

1971 Ruth von Borries 0RELOLiULR�
EUDVLOHLUR

MASP �

1972 Florence Knoll 0yYHLV�.QROO MAM Rio �

1975 Fayga Ostrower 5KRGLD MASP �

1975 Isabel Pons 5KRGLD MASP �

1975 Maria Bonomi 5KRGLD MASP �

1976 Mari Yoshimoto $UWH�DSOLFDGD MASP �
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Ano $UWLVWDV�GHVLJQHUV Título ,QVWLWXLomR individual coletiva

1977 Monika 
Piwowarska

&HUkPLFD�GH�-XWWD�
6FKDIIKDXVHQ�
H�WDSHoDULD�
GH�0RQLND�
3LZRZDUVND

MASP

�

1979 Zeldi Ackerman 'HVHQKRV�H�
WDSHoDULDV�GH�
=HOGL�$FNHUPDQ

MASP
�

1979 Alicia Stilman 7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1979 Cristina Santander 7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1979 Delia Cusat 7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1979 Esther Minucci 7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1979 -RVH´QD�5RELURVD 7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1979 Maria Cristina 
Dartiguelongue

7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1979 Norma Vaschetti 7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1979 Reina Kochashian 7DSHoDULD�
DUJHQWLQD

MASP �

1985 Maria Claudia ���DQRV�GH�
WDSHoDULD�GH�0DULD�
&ODXGLD

MASP
�

1986 Glaucia Amaral de 
Souza

5RXSDV�ERUGDGDV�
GH�*ODXFLD�$PDUDO

MASP �

1987 Andrea Castor 
Kramer

7UDMH���XP�REMHWR�
GH�DUWH"

MASP �

1987 Glaucia Amaral de 
Souza

7UDMH���XP�REMHWR�
GH�DUWH"

MASP �

1987 Liana Biosi 7UDMH���XP�REMHWR�
GH�DUWH"

MASP �

1987 Maria Tereza 
Jobim Castor

7UDMH���XP�REMHWR�
GH�DUWH"

MASP �

1987 Orietta del Sole 7UDMH���XP�REMHWR�
GH�DUWH"

MASP �

Fonte: elaboração desta autora
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Com o objetivo de direcionar a pesquisa a uma documentação 
mais aprofundada na trajetória das artistas e das designers do período, 
elaboramos dois critérios de delimitação do corpus: o primeiro foi a 
passagem pelos espaços de formação pro!ssional dos dois museus, 
e o segundo, a participação nas exposições têxteis do período. Desse 
cruzamento, emergiram seis nomes: Irene Ruchti, Klara Hartoch e Luisa 
Sambonet, com trajetórias ligadas ao MASP; e Fayga Ostrower, Hilda von 
der Schulenburg e Olly Reinheimer, com percursos vinculados ao MAM 
Rio. No entanto, as informações sobre Hilda von der Schulenburg, que foi 
professora do curso Técnicas de pintura em tecidos, no MAM Rio, e teve 
uma exposição individual na mesma instituição, não foram su!cientes 
para o início de investigação e elaboração de um per!l, o que será melhor 
detalhado no transcorrer desta tese21. 

No decorrer da pesquisa, nos deparamos com mais uma designer, 
que faz parte de nossa investigação, mas con!gura uma exceção aos critérios 
iniciais de seleção para a construção das trajetórias. É o caso de Marta Erps-
Breuer, designer alemã, formada pela Bauhaus entre os anos de 1921 e 1928, 
que migrou para São Paulo no !nal da década de 1920 e trabalhou por 
mais de trinta anos na Universidade de São Paulo, junto às pesquisas em 
genética. Seu percurso será importante para compreendermos a circulação 
dos artefatos têxteis nas escolas de design e as repercussões do pensamento 
da Bauhaus na constituição do campo do design no Brasil, em especí!co, 
nos cursos ofertados pelo MASP e pelo MAM Rio. 

 Analisadas em conjunto, as trajetórias delimitadas para esta 
pesquisa nos permitem re"etir sobre as possibilidades de pro!ssionalização, 
a partir da atuação no design, e tensionar as representações sociais 
de gênero, mobilizadas pelas práticas no campo em uma perspectiva 
relacional entre objetos e produtores, assim como as classi!cações e 
hierarquias que permeiam o campo e sua historiogra!a. Nesse sentido, 
as pesquisas de Ana Paula Cavalcanti Simioni (2007 e 2008) e Vânia de 
Carvalho (2008) nos ajudam a pensar sobre a relação entre os artefatos e 
a dimensão de gênero. 

Em uma aproximação inicial com os percursos das artistas e 
designers, percebemos que as atividades realizadas por elas foram diversas 
e tangenciaram campos diferentes, muitas vezes colocados em separado, 
mas que, nesse período, constituíram um conjunto de práticas culturais 
aglutinadas. Elas estavam atreladas aos corpos e à forma de vesti-los, às 
casas e às maneiras de morar, e às cidades e as suas circulações dentro de 

21. No capítulo 4 abordamos a produção 

dos artefatos têxteis nos ateliês e no 

circuito de exposições do MAM Rio, 

contextualizando a atuação de Hilda 

von der Schulenburg a partir das 

informações reunidas e de suas lacunas. 
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um cenário de consolidação e de propagação do pensamento moderno 
no Brasil. Desse modo, a documentação de suas atuações nos possibilita 
compreender os condicionantes sociais presentes na atividade de design 
nessa fase, bem como analisar as relações de trabalho a partir de uma 
perspectiva crítica de gênero. 

Dessa maneira, e com a intenção de documentar os trabalhos 
realizados por mulheres no campo do design brasileiro e suas trajetórias, 
tendo como ponto de partida os artefatos têxteis, de!nimos como problema 
fundamental de pesquisa a seguinte questão, a partir desse tensionamento (o 
gênero em relação ao objeto e àquela que o elabora): quais as contribuições 
das mulheres, em especí!co as artistas e designers que produziram artefatos 
têxteis, na construção do pensamento e prática de design no Brasil, 
analisando suas atuações e trajetórias no campo, no período entre 1947 e 
1987, e tendo em vista a maneira como foram documentadas?

Como objetivo geral, este estudo se propõe a investigar e 
compreender a participação das mulheres no campo do design brasileiro, 
por meio dos artefatos e das atividades têxteis, considerando os espaços 
que contribuíram para a formação e documentação dos trabalhos de 
artistas e designers. Em função dessa intenção, foram estabelecidos os 
seguintes objetivos especí!cos: a) traçar um panorama histórico sobre 
a participação das mulheres no campo do design brasileiro (a partir do 
eixo São Paulo - Rio de Janeiro), entre os anos de 1947 e 1987, com a 
!nalidade de compreender suas atuações, os objetos em que encontramos 
suas produções e a maneira como foram documentadas; b) analisar o 
MASP e o MAM Rio como espaços de formação, circulação e exibição 
das produções têxteis, com o objetivo de documentar e re"etir sobre a 
presença das mulheres nessas instituições em relação a esses artefatos; c) 
investigar e documentar a produção de mulheres a partir dos artefatos 
têxteis, a !m de compreender e analisar o papel que desempenharam 
nesse período e a contribuição de seus trabalhos para a construção 
do pensamento e prática de design no Brasil; e d) analisar o lugar dos 
artefatos têxteis no design brasileiro, para compreender de que maneira 
eles foram abordados e documentados pela historiogra!a do campo. 

Dentro do recorte cronológico proposto, buscaremos analisar os 
artefatos têxteis produzidos por mulheres, entrelaçando as representações 
sociais de gênero envolvidos na produção, na classi!cação e nos usos dos 
objetos. O intuito de cruzar esses dois pontos é tensionar as categorias 
construídas pelo design para evidenciar os mecanismos - tanto de 
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ocultamento quanto de legitimação - presentes na narrativa histórica do 
campo. Esse movimento tem por objetivo não apenas a compreensão da 
atuação e da contribuição das mulheres no design brasileiro, mas também 
a re"exão sobre como o campo mobiliza essas categorizações em suas 
práticas, o que pode ser observado na divisão dos trabalhos, nos modos 
de produção dos objetos e em seus usos.

Procedimentos teóricos 
e metodológicos  —

Em meados da década de 1980, a crítica feminista emergiu nas pesquisas 
sobre a história do design. A historiadora Cheryl Buckley (1986) 
apresentou bases importantes para compreendermos como a constituição 
do cânone era seletiva nas inclusões das práticas de design e, ao mesmo 
tempo, política, por meio das exclusões. Em seu artigo Made in Patriarchy: 
Toward a Feminist Analysis of Women and Design22, a pesquisadora aponta 
pelo menos dois aspectos centrais, a partir de uma crítica aos critérios 
que fundamentam o pensamento hegemônico no campo. 

O primeiro refere-se à própria de!nição da atividade de design. 
Segundo a autora, em torno dessa conceituação existe uma série de 
elementos que contribuem para a exclusão da produção desenvolvida 
por mulheres no campo. Dentre eles, podemos destacar a centralidade na 
autoria, mesmo quando se trata de uma atividade constituída por processos 
coletivos de trabalho, que integram aspectos estéticos e produtivos. Há, 
também, a divisão nos modos de produção dos objetos - por exemplo, 
artesanal e industrial -, que constrói uma hierarquia entre eles e privilegia 
a documentação de uns em detrimento de outros, além de desconsiderar 
que esses processos, muitas vezes, podem ocorrer simultaneamente. 
O segundo, relacionado ao primeiro, trata dos métodos envolvidos na 
seleção e classi!cação dos tipos de design, das categorias construídas de 
designers e dos distintos estilos e movimentos que fazem parte do campo 
e de seus embates. Desse modo, a combinação desses fatores favorece 
a ausência da produção de muitos pro!ssionais na documentação do 
campo, sobretudo das mulheres. 

Para a construção dessa constatação, Buckley (1986) se apoia no 
trabalho das historiadoras da arte Griselda Pollock e Rozsika Parker, 
publicado cinco anos antes. Para Parker e Pollock (1981), há inúmeros 
elementos históricos e estéticos que estruturam as práticas artísticas e 

22. Esse artigo foi publicado no 

periódico 'HVLJQ�,VVXHV, em outubro 

de 1986. O texto é construído a partir 

das indagações da tese de doutorado 

da autora sobre a participação das 

PXOKHUHV�QD�LQG~VWULD�GH�FHUkPLFD�

na Inglaterra (1870-1955). O trabalho 

foi publicado em formato de livro 

em 1990, sob o título: 3RWWHUV�DQG�

3DLQWUHVVHV��:RPHQ�'HVLJQHUV�LQ�WKH�

3RWWHU\�,QGXVWU\. 
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produzem uma narrativa historiográ!ca de menor valor para as artistas. 
As autoras teorizam que “a história da arte moderna produz uma imagem 
na qual as mulheres não estão apenas ausentes, mas que identi!ca 
mulheres artistas como natural e inevitavelmente artistas de menor 
talento e sem signi!cado histórico”23. Essa elaboração se passa também por 
categorizações e representações especí!cas, principalmente a partir do século 
19 com a consolidação da sociedade burguesa. Nesse conjunto de constatações 
elaboradas socialmente, podemos mencionar também o pensamento sobre o 
que pode ser compreendido por “feminilidade” e “masculinidade”. 

Essas categorias são apresentadas em torno de signi!cados 
aparentemente homogêneos, que se perpetuam pela repetição. Sendo 
assim, seguindo o pensamento das autoras, mais que adicionar nomes 
ao cânone da história da arte, é fundamental questionar o discurso, as 
narrativas e as representações que estruturam a disciplina. Esse percurso 
busca, portanto, compreender os processos históricos e as práticas que 
determinaram a situação atual das mulheres no campo - no caso das 
autoras, a arte - quando se deparam com o papel cultural da produção e 
da replicação de representações nos sistemas de poder. 

A abordagem teórica, que parte da análise das “regras do jogo” 
e de como elas estruturam a disciplina da arte, conduz Buckley (1986) 
a pensar a história do design como campo igualmente produtor de 
discursos, narrativas e representações. Segundo a autora (1986 e 2020), 
as práticas de design estão inseridas em um sistema político e econômico 
de poder e de valores, em que os elementos estéticos são mobilizados em 
um processo de representação, por meio do engajamento de diferentes 
indivíduos, grupos e instâncias legitimadoras. 

Ao analisar a linguagem de design apresentada em um projeto 
que se pretende amplo, neutro e único, a pesquisadora (1986, p. 12 e 13) 
observa que as de!nições de “bom” e “mau” design são quase inteiramente 
construídas a partir de elementos estéticos, e que essas conceituações 
servem para isolar os objetos de design das condições materiais de 
produção e dos contextos especí!cos de circulação e de uso. Portanto, 
essas de!nições formais são parte de um discurso hegemônico que 
busca tornar universal conceitos que são elaborados em uma perspectiva 
histórica, política e econômica. 

Dessa maneira, reiterar essas de!nições e apresentá-las sem uma 
problematização, ignora a compreensão das estruturas e das hierarquias 
que con!guram as classi!cações dentro do design. Por meio dessa 

23. No original: “modern art history 

produces a picture of the history of art 

from which women are not only absent, 

EXW�LGHQWL´HV�ZRPHQ�DUWLVWV�DV�LQHYLWDEO\�

and naturally of lesser talent and no 

KLVWRULFDO�VLJQL´FDQFH«��3DUNHU�H�3ROORFN�

[1981] 2013, p. 45). Tradução nossa. 
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análise, podemos re"etir sobre quais conteúdos são inseridos nas 
categorias construídas para os pro!ssionais do campo e em como elas são 
mobilizadas nos tipos de artefatos produzidos e nas narrativas elaboradas 
para esses objetos. 

 Observamos, nesse percurso teórico, uma série de divisões que 
estruturam as práticas de design. Isso se estende não apenas às diversas 
atuações de acordo com o artefato a ser elaborado (design de produto, 
design têxtil, design de moda, design de interiores, design grá!co, 
design digital etc.), mas também à separação dessas áreas pro!ssionais e, 
consequentemente, à construção de uma narrativa para o design que dá 
centralidade ao objeto em relação ao seu produtor e ao seu contexto. Essas 
divisões são embasadas em um discurso anterior - construído por meio 
das bases fundadoras do campo a partir do moderno - que estabelece as 
hierarquias de poder nessas relações e se traduz no aprofundamento das 
assimetrias nas práticas pro!ssionais. 

Se esse mecanismo de hierarquias, divisões e assimetrias permeia 
todo o campo do design, então nos cabe re"etir como ele se relaciona 
com as lacunas e as ausências em torno da documentação do trabalho 
de mulheres designers e também de certos artefatos produzidos por elas. 
Seria possível apontar uma correlação entre as assimetrias envolvidas na 
documentação das práticas de design, as divisões nos espaços pro!ssionais 
e os tipos de artefatos produzidos? 

Tendo em vista esses questionamentos, conseguimos tensionar tanto 
a prática de projeto quanto a narrativa histórica por meio dos mecanismos 
e critérios de seleção do campo, que evidenciou determinadas pessoas e 
certos objetos, provenientes de determinados lugares e excluiu inúmeras 
outras correlações possíveis. Se o projeto em design está inserido em um 
processo cultural, coletivo e contínuo, passível de ser alterado conforme o 
contexto político, econômico e social, então, seus artefatos, suas práticas e 
a própria historiogra!a devem ser analisados e postos em relação. Assim 
como Buckley (1986; 2020)24, entendemos o design como um produto 
cultural, fruto de um processo coletivo e contínuo, que leva em conta 
códigos estéticos e sociais. Nesse processo, o gênero desempenha um 
papel central para a compreensão dessas dinâmicas. 

É fundamental para esta pesquisa analisar a produção em design por 
meio desse emaranhado de relações entre as diversas pessoas e instituições 
que atuam na elaboração dos artefatos e das narrativas em torno deles e do 
campo. Nosso intuito, ao analisar a trajetória das seis designers presentes 

24. Em 2020, a historiadora revisitou 

o texto publicado em 1986 e apontou 

novas contribuições para a pesquisa 

em design. Em 0DGH�LQ�3DWULDUFK\�,,��

5HVHDUFKLQJ��RU�5H�6HDUFKLQJ��:RPHQ�

DQG�'HVLJQ, Buckley entende como 

a atividade de design, além de ser 

composta por processos coletivos, faz 

parte de uma elaboração contínua. Para 

a autora é importante compreender 

os diferentes modos de projetar e os 

VLJQL´FDGRV�HQYROYLGRV�QDV�SUiWLFDV�

de design, sem esquecer que existem 

estruturas de poder que atravessam 

R�FDPSR�H�GHVLJQDP�VLJQL´FDGRV�H�

valores para as práticas de design, 

envolvendo os lugares e espaços onde 

as coisas são projetadas, por quem são 

e para quem se destinam. 
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neste estudo, é pensar como a dimensão de gênero perpassa a complexidade 
das relações sociais presentes na atividade de design, tensionando o acesso 
aos espaços de formação, aos meios de trabalho, ao circuito das exposições 
e às possibilidades de carreiras no campo.

Sendo assim, o gênero se apresenta como um modo de leitura para 
a compreensão das relações assimétricas de poder em nossa sociedade 
e também um elemento fundamental de sua organização social. 
Compreendê-lo como uma categoria de análise histórica é o que sugere 
a pesquisadora Joan Scott (1986). A autora fundamenta esse percurso na 
relação entre duas proposições: a primeira, considerando o gênero como 
elemento constitutivo das relações sociais fundadas na produção da 
diferença (dos papéis sociais e sexuais, por exemplo); e a segunda, como 
uma maneira inicial de signi!car as relações de poder25. 

Podemos estabelecer um diálogo com Scott nesta pesquisa, ao 
considerarmos que o objetivo de uma análise crítica por meio do gênero 
é interrogar a construção social das diferenças e a maneira pela qual elas 
produzem uma série de ideias sobre as representações sociais atribuídas 
aos homens e às mulheres para, então, ampliar as narrativas históricas que 
perpassam o campo do design, sem construir lugares !xos e homogêneos. 
Nossa intenção não é a de criar uma categoria de mulheres designers, mas 
sim, questionar as práticas e os motivos pelos quais determinadas pessoas se 
encontram à margem da documentação, além de problematizar os aspectos 
sociais que permitem a entrada e a consolidação de trajetórias pro!ssionais. 

É o caso de utilizar o gênero como um quadro de leitura para 
compreender contextos e disputas, conforme escreve a socióloga Séverine 
So!o (2013, p. 8), ao retomar o texto clássico de Joan Scott (1986). A 
pesquisadora re"ete especi!camente sobre as disputas e a situação das 
mulheres na arte francesa, que atravessam tanto o espaço social quanto 
o espaço de produção cultural e de!nem as escolhas e as relações de 
trabalho. Nesse sentido, pensar o gênero como categoria de análise deve 
considerar os processos de exclusão e os discursos elaborados para as 
artistas ao longo dos anos, mas também avançar para uma compreensão 
de suas práticas, suas carreiras e suas condições de trabalho em uma 
determinada sociedade e em um dado momento. 

O artigo de Joan Scott (1986) e o seu emprego na pesquisa de 
Séverine So!o (2013) levantaram questionamentos importantes no trajeto 
percorrido por esta tese. A dimensão de gênero é fundamental em nossa 
análise para compreender os percursos de vida e de trabalho das designers 

25. É importante mencionar que Joan 

Scott, ao elaborar seu pensamento em 

torno do gênero, utiliza a noção de 

ªUHODo}HV�GH�SRGHU«�GH�0LFKHO�)RXFDXOW�

(1980). Para o autor, o poder em si é 

um espaço vazio, a ser preenchido; ele 

é exercido quando posto em relação 

e se difunde por todas as camadas 

da organização social. Dessa maneira, 

a historiadora considera o poder 

como um campo de forças dispersas 

e repletas de relações desiguais, ao 

invés da noção de poder como algo 

XQL´FDGR�H�FHQWUDOL]DGR��
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e das artistas, e para pensar de que maneira essas trajetórias se relacionam 
com o contexto social daquele período. Olhando esses "uxos em conjunto, 
buscamos entender o elo entre as negociações, os agenciamentos, as 
presenças e lacunas e o contexto social das práticas de design. De acordo 
com o que foi apresentado até aqui, podemos compreender o gênero como 
um modo de leitura para pensar a con!guração das relações de poder 
na sociedade, constituindo-se como um modo de leitura crítica para 
apreender as tensões e os con"itos que permeiam a organização social. 
Portanto, o gênero é um quadro de análise que nos permitirá examinar 
uma multiplicidade de relações que atravessam as práticas de design. 

A abordagem do gênero como a representação de uma relação é 
apresentada pela teórica Teresa de Lauretis (1994)26. Para a pesquisadora, 
ele não representa um indivíduo, mas uma relação social. Assim, somos 
“engendrados”27 por diversas experiências que produzem não apenas 
diferenças de sexo, mas também de gênero, de raça, etnia, classe, idade, 
diferenças geográ!cas etc. Dessa maneira, a autora escreve que as categorias 
em torno dos papéis sociais de gênero muitas vezes são elaboradas como 
naturais, mas devem ser compreendidas como construções históricas, do 
mesmo modo que de!ne Joan Scott (1986).

Porém, Lauretis conduz esse pensamento com quatro proposições: a 
primeira, refere-se ao gênero como representação, com implicações tanto 
para o social quanto para o indivíduo; a segunda, dispõe que a representação 
do gênero é também a sua própria construção; por isso, a elaboração do 
gênero é um processo contínuo, que ocorre nos dias de hoje no mesmo 
ritmo de tempos passados, conforme sua terceira argumentação; e, por !m, 
a construção de gênero se dá, inclusive, por meio de sua desconstrução, 
mesmo que paradoxalmente. Dessa maneira, o gênero é tanto produto 
quanto o processo de sua representação. Nesse percurso teórico, é importante 
destacar o que Lauretis menciona como “sistema sexo-gênero”28. 

O sistema sexo-gênero, en!m, é tanto uma construção sociocultural 
quanto um aparato semiótico, um sistema de representação que atribui 
signi!cados (identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status 
dentro da hierarquia social etc.) a indivíduos dentro da sociedade. Se 
as representações de gênero são posições sociais que trazem consigo 
signi!cado diferenciais, então o fato de alguém ser representado ou 
se representar como masculino ou feminino subentende a totalidade 
daqueles atributos sociais. Assim, a proposição de que a representação de 

26. O texto 7KH�WHFKQRORJ\�RI�

JHQGHU�foi publicado inicialmente em 

1987. O artigo foi traduzido para o 

português em 1994 e fez parte do livro 

7HQGrQFLDV�H�,PSDVVHV, organizado 

pela pesquisadora Heloísa Buarque de 

Hollanda. 

27. Em sua tradução e publicação 

em português, Suzana Funck utiliza 

R�WHUPR�ªJHQGUDGR«�SDUD�GHVLJQDU�

ªPDUFDGR�SRU�HVSHFL´FLGDGHV�GH�

JrQHUR«��FRP�R�LQWXLWR�GH�FRQVHUYDU�R�

jogo que Teresa de Lauretis faz entre 

RV�WHUPRV�ªJHQGUDGR«�H�ªHQ�JHQGUDGR«��

28. A antropóloga Gayle Rubin (1975) já 

utilizava o conceito “sistema de sexo/

JrQHUR«�HP�WUDEDOKR�DQWHULRU��3RU�PHLR�

da vinculação entre papéis sexuais 

e papéis sociais de gênero, a autora 

ampliou as questões da diferença sexual 

para uma abordagem de variedade 

sexual, referindo-se a diferentes práticas 

sexuais. Para Rubin, “um sistema de 

sexo/gênero é uma série de arranjos 

pelos quais uma sociedade transforma 

a sexualidade biológica em produtos 

GD�DWLYLGDGH�KXPDQD«��������S�������

Desse modo, o gênero é compreendido 

como um sistema que molda os papéis 

sexuais e sociais. 
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gênero é a sua construção, sendo cada termo a um termo o produto, e 
processo do outro, pode ser reexpressa com mais exatidão: “A construção 
do gênero é tanto produto quanto o processo de sua representação”. 
(LAURETIS, 1994, p. 212)

Essa abordagem foi um passo importante para questionar a 
correspondência direta do conceito de gênero apenas com a diferença 
sexual para elaborá-lo enquanto “tecnologias de gênero”. Partindo do 
entendimento de Foucault a respeito da sexualidade, Lauretis escreve que 
o gênero é um conjunto de relações e de efeitos elaborados nos corpos 
por um certo número de tecnologias sociais - como o cinema, exemplo 
dado pela autora e, no nosso caso, o design, a arte, a arquitetura - que 
produzem, promovem e implantam representações de gênero. 

Ao escrever sobre essa multiplicidade de tecnologias de gênero, o 
!lósofo Paul B. Preciado29 (2018, p. 119) explica que, no pensamento de 
Lauretis, o gênero se constrói como efeito de um sistema de signi!cação, 
incluindo modos de produção e interpretação de códigos visuais e textuais 
que são regulados politicamente pelas relações de poder. O sujeito é, 
simultaneamente, produtor e intérprete dessas informações, portanto, 
está o tempo todo imerso em um processo de “signi!cação, representação 
e autorrepresentação”, que passa pelo corpo. Ou seja, o gênero, conforme 
teoriza Lauretis, é um efeito do cruzamento tanto de representações 
discursivas quanto visuais, que são elaboradas por diferentes instituições 
- regimes familiares, médicos, jurídicos, religiosos, educativos etc. -, mas 
também por fontes não tão evidentes, como a arte, a literatura, o cinema. 

Dessa maneira, é importante para esta pesquisa estabelecer uma 
abordagem relacional que compreenda a ligação entre as representações 
sociais de gênero e suas tecnologias, que também atuam na elaboração, 
na rea!rmação ou até mesmo na desconstrução desses papéis. Esse 
deslocamento do gênero como uma construção coletiva e posta em relação 
é necessário para re"etirmos sobre o trabalho das mulheres no campo do 
design, assim como seus agenciamentos, negociações e trajetórias, sem 
considerá-las !xas e circunscritas a uma experiência única. 

No caso desta pesquisa, em que as trajetórias documentadas são 
experienciadas por mulheres, a relação entre o coletivo e as singularidades 
se torna ainda uma questão de identidade política. Ao traçar um panorama 
da história das mulheres e das relações de gênero, as pesquisadoras Joana 
Pedro e Rachel Soihet (2007) escrevem que a formação desse campo no 

29. Paul B. Preciado (2018 e 2020) 

HODERUD�R�WHUPR�ªWHFQRJrQHUR«�

para compreender as tecnologias 

biopolíticas de produção e gestão dos 

corpos e da sexualidade. Para ele, esse 

FRQFHLWR�VLJQL´FD�XPD�FRQVWUXomR�GH�

discursos e práticas sobre os corpos 

¨�ªVRPDWRGLVFXUVLYD«��FRPR�FRORFD�R�

autor - de caráter coletivo. O termo 

ªVRPDWR«�p�HODERUDGR�SDUD�SHQVDU�XPD�

multiplicidade de corpos, por meio 

de uma paisagem de corpos políticos, 

TXH�YDL�DOpP�GH�VXD�FRQ´JXUDomR�

DQDW{PLFD��(VVD�ªVRPDWHFD«�p�

construída e fabricada por meio 

das representações, das imagens, 

dos discursos e das instituições e 

está, portanto, como já apontava 

Lauretis, em constante construção e 

reelaboração. 
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Brasil30 teve como ponto de partida um pensamento sobre a história 
dos excluídos e dos desviantes. Essa visada teórica tinha como elo 
movimentos políticos e sociais que impactaram a produção acadêmica e 
se propunham a repensar a história de grupos minoritários e a tensionar 
as relações entre margens e centro do poder, além de compreender os 
mecanismos de desigualdades, refutando a perspectiva naturalista. Nesse 
sentido, as mulheres se con!guravam como minorias e passaram a ser 
objetos-sujeitos de interesse da historiogra!a. 

As autoras (id., p. 288) detalham que, nos anos 1990, a dimensão 
gênero se torna central na compreensão da necessidade de elaborar 
uma narrativa histórica não apenas como reparação - com as mulheres 
em uma categoria separada -, mas também em relação com a história 
hegemônica. Por isso, a importância de incorporar outros articuladores 
das desigualdades, como a classe, a raça e a etnia. A categoria “mulheres” 
passa a ser compreendida como um conjunto heterogêneo, composta 
por discursos e práticas variadas, mas que pode ser reagrupada em 
determinados momentos como estratégia de reivindicação política. 

Retomando o pensamento de Lauretis (1994, p. 215), ela corrobora 
essa ideia e escreve ainda que precisamos compreender o gênero também 
por meio de múltiplos sistemas interligados31 - relações de trabalho, de 
classe, de raça/etnia, sexo-gênero etc. -, que situam os indivíduos em uma 
con!guração variável de posicionalidades elaboradas por meio de discursos 
e representações. Assim, o gênero, pensado sob a perspectiva relacional, nos 
direciona inevitavelmente para as tensões existentes entre as representações, 
as narrativas e os discursos, quer sejam hegemônicos ou não. 

Portanto, a autora propõe deslocar a crítica da invisibilidade do 
trabalho das mulheres de uma ausência para uma existência fora de 
quadro32, em uma dinâmica de representação do que é visível e do que 
se esconde. Ou, mais especi!camente, ampliando a re"exão para esses 
pontos cegos, que a autora denomina space-o", a partir da teoria do 
cinema33. Há um conjunto de produções culturais de mulheres que não 
foram representadas ou, no nosso caso, historicizadas, mas que estão nas 
narrativas do campo de maneira implícita - ou, como cita Lauretis (id.), 
inferidas nas representações. 

O trabalho das mulheres no design parece integrar espaços que 
estariam situados tanto dentro quanto fora da documentação e da 
narrativa hegemônica do campo. Assim como suas trajetórias também 
estariam tanto dentro quanto fora das representações e dos discursos 

30. As autoras mencionam, como 

marco para o campo, a publicação do 

GRVVLr�ª$�PXOKHU�QR�HVSDoR�S~EOLFR«�

na 5HYLVWD�%UDVLOHLUD�GH�+LVWyULD, em 

1989, organizado pela pesquisadora 

Maria Stella Martins Bresciani. Também 

é importante destacar que, no ano 

seguinte, o artigo “Gênero: uma 

FDWHJRULD�~WLO�GH�DQiOLVH�KLVWyULFD«��

da historiadora Joan Scott (1990), é 

traduzido e publicado no Brasil, na 

5HYLVWD�(GXFDomR�H�5HDOLGDGH. 

31��(VVD�DERUGDJHP�GH�P~OWLSORV�
sistemas interligados foi construída, 

sobretudo, a partir de uma perspectiva 

capaz de estabelecer articulações 

que dessem conta das desigualdades 

vivenciadas entre as mulheres, ou seja, 

era necessário sair dos limites da casa 

patriarcal e de uma categoria universal 

H�~QLFD��FRQIRUPH�HVFUHYHX�$XGUH�

Lorde (1980). Dessa maneira, o gênero 

não poderia ser pensado fora da raça, 

da classe, da sexualidade, do contexto 

JHRJUi´FR�HWF��1D�GpFDGD�GH�������

o conceito de interseccionalidade foi 

elaborado pela pesquisadora Kimberlé 

Crenshaw, colocando as categorias 

de gênero, classe e raça em relação. 

Ao lado de Audre Lorde e Kimberlé 

Crenshaw, mais autoras feministas 

negras como Angela Davis, Glória 

Jean Watkins (bell hooks) e Patricia 

Hill Collins apresentaram pensamentos 

indispensáveis para a compreensão de 

como raça e classe alteram as vivências 

de gênero, expandindo e conceituando-o 

a partir de outros marcadores. No Brasil, 

a antropóloga Lélia Gonzalez escreveu 

diversos artigos na década de 1980 sobre 

a articulação e persistência do racismo e 

sexismo na cultura brasileira, e em como 

esses aspectos somados repercutiam nos 

diferentes papéis e nas representações 

sociais das mulheres, a partir da condição 

racial e de classe. A autora também 

HODERURX�R�FRQFHLWR�GH�ªDPHIULFDQLGDGH«�

para pensar a situação das mulheres 

afro-latina-americanas, contextualizando 

as desigualdades vivenciadas pelas 

mulheres na América Latina, o que as 

diferenciava do contexto estadunidense. 

Alguns dos artigos de Gonzalez podem 

ser encontrados na coletânea organizada 

pelas pesquisadoras Flávia Rios e Márcia 

Lima (2020). 
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mobilizados pelo gênero. Nosso intuito, por meio desses percursos, 
é cruzar e recruzar as práticas de design e suas documentações, 
identi!cando os processos de apagamento das visibilidades implícitas 
nos artefatos e em quem os produz. 

Ao observar os acervos do MASP e do MAM Rio, encontramos registros 
das designers estudadas nesta tese que nos levam a re"etir exatamente sobre 
essas presenças e, ao mesmo tempo, sobre as ausências que elas evidenciam. 
Enquanto há menção aos nomes de mulheres nas exposições e nos espaços 
de formação, notamos uma série de lacunas na documentação de suas 
trajetórias e de seus trabalhos. Embora isso ocorra de maneira diferente em 
cada um dos percursos reconstituídos aqui, conforme analisaremos mais 
detalhadamente nos per!s, há ausências em todos eles. 

Pensar essas faltas na pesquisa que utiliza como fonte acervos 
históricos signi!ca traduzir as ausências em perguntas. Segundo a 
historiadora Arlette Farge (1989, p. 112), esse processo de um olhar mais 
atento aos arquivos permite direcionar e retirar algumas camadas que 
encobrem narrativas e indivíduos. Esses sujeitos que emergem, inclusive 
das lacunas, nos permitem articular o caráter singular e o coletivo, na 
tensão entre indivíduos da história e uma sociedade que os contém. Essas 
trajetórias, portanto, não podem ser analisadas de maneira homogênea, 
mas sim tendo em perspectiva que cada pessoa constrói seu próprio 
agenciamento a partir do que é colocado à sua disposição. Por isso, para 
a autora, há uma possibilidade de reconstituir as histórias por meio dos 
registros encontrados, sem anular nem dissolver os trajetos individuais. 

Ao pensarmos nos museus como espaços de construção de 
conhecimento e também de memória, é necessário indagarmos como as 
presenças e as ausências nos fazem considerar o gênero como um quadro 
de análise essencial para a leitura dos acervos34 dessas instituições. Nesse 
sentido, as lacunas presentes nas trajetórias dessas artistas e designers 
se tornaram elementos fundamentais para compreender esses espaços 
implicados. Elas atuaram, também, como fontes, para apontar rastros 
e possíveis direcionamentos que, em um sentido mais amplo, foram 
centrais na elaboração dos eixos de análise desta pesquisa. 

32. Ou o que Parker e Pollock ([1981] 

2013) mencionaram como “fora das 

UHJUDV�GR�MRJR«��Mi�H[SRVWR�QHVVH�

percurso teórico. 

33. Lauretis (1994) detalha que 

VSDFH�RII��QD�WHRULD�FLQHPDWRJUi´FD�

hegemônica, pode ser compreendido 

como o espaço do que está fora de tela. 

34. O gênero como uma categoria de 

análise de arquivo é analisado pela 

historiadora da arte Julie Verlaine 

(2017). Para a pesquisadora, é preciso 

compreender os mecanismos de 

assimetrias na constituição dos 

arquivos históricos, questionando os 

DVSHFWRV�GH�LGHQWL´FDomR��SUHVHUYDomR�

H�FODVVL´FDomR�GHVVHV�DFHUYRV�D�SDUWLU�

de uma perspectiva de gênero.
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Eixos de análise —

A partir dos !ltros estabelecidos para esta pesquisa e do percurso teórico-
metodológico traçado até aqui, elaboramos eixos que conduzirão nosso 
método de análise: I. migrações e contextos históricos; II. pro!ssionalização 
e trabalho; e III. relações de sociabilidade e trajetórias pro!ssionais. 

Pensados por meio de algumas recorrências na trajetória de vida 
e de trabalho das seis mulheres presentes nesta tese, os três eixos foram 
fundamentais para a construção dos per!s de Fayga Ostrower (1920-
2001), Irene Ivanovsky Ruchti (1931-2020), Klara Hartoch (1901 - data 
desconhecida), Luisa Bernacchi Sambonet (1921-2010), Marta Erps-Breuer 
(1902-1977) e Olly Reinheimer (1914-1986). Deles partiu o mapeamento 
de acervos e fontes possíveis, que tinham como ponto de partida o MASP 
e o MAM Rio, e foram ampliados não apenas para traçar os percursos das 
designers e artistas, mas também para compreender como esses caminhos 
repercutiram nos trabalhos desenvolvidos por elas no Brasil. 

I — Migrações e contextos históricos

O primeiro eixo trata das migrações e dos contextos históricos que 
repercutiram tanto na circulação das bases modernas para o ensino 
em design quanto nas trajetórias das mulheres documentadas por esta 
pesquisa. Esse percurso é fundamentado pela re"exão em torno dos 
trânsitos e da circulação do pensamento de design como também das 
migrações e das relações de gênero nesses contextos.

Os con"itos da Europa na primeira metade do século 20 !zeram 
com que muitas pessoas deixassem aquele continente e se deslocassem 
para as Américas. Junto com os indivíduos, ocorreu também a migração 
de um conjunto de ideias e práticas. No caso do pensamento do design 
moderno, notamos a predominância do que era estudado e ensinado na 
Bauhaus, servindo como base para a fundação de escolas de design nos 
Estados Unidos e na América Latina. 

 A circulação do pensamento moderno do design da Bauhaus pode 
ser encontrada na trajetória de Marta Erps-Breuer. Depois de concluir 
o ciclo de estudos na escola alemã, a designer migrou para São Paulo, 
onde atuou no Instituto de Biologia Evolutiva, na Universidade de São 
Paulo. Nos anos em que viveu no Brasil, ela continuou em diálogo com 
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antigos colegas da instituição europeia. Muitos deles haviam migrado 
para lecionar nas escolas estadunidenses e foram responsáveis pela 
elaboração de uma história hegemônica da Bauhaus. Com o mapeamento 
de suas correspondências35, localizamos esses agentes já conhecidos - Ise 
Gropius, Marcel Breuer e Walter Gropius - e personagens de uma história 
não contada daquela escola - Kurt Schmidt e Rudolph Baschant. 

 No caso de Klara Hartoch, ela foi apresentada pela revista Habitat 
(1950) como ex-aluna da Bauhaus e, na mesma matéria, constava seus 
anos de experiência de trabalho nos ateliês têxteis de Paris. Em pesquisa 
no acervo do Arquivo Nacional (Brasil), encontramos um documento de 
entrada no país em abril de 1941, pelo Rio de Janeiro, com visto obtido 
em Vichy (França), no ano anterior. O primeiro indício que extraímos 
dessa informação é que ela poderia ter sido bene!ciada pela concessão de 
vistos do embaixador Luiz Martins de Souza Dantas, responsável por essas 
autorizações, no período da Segunda Guerra. Ao investigar o percurso da 
designer na França, junto aos arquivos da cidade de Paris36, reconstituímos 
alguns sinais de sua passagem pela capital francesa: o primeiro deles é a 
certidão de casamento com Werner Hartoch, em 1939, um ano antes de 
ambos obterem o visto para o Brasil; o segundo, um relatório produzido 
pelo serviço de segurança nacional francês, em 1940, no qual constava o 
endereço em que Klara residia e, também, a informação de seu casamento 
anterior com Hans Friedlander, por meio do qual provavelmente obteve a 
nacionalidade alemã. No último documento há, ainda, o relato do contato 
entre Klara e o casal Ernst Josef Aufricht e Margot Schoeps Aufricht, ambos 
alemães. Ernst e Werner Hartoch estiveram na mesma prisão no Campo de 
Sourioux, no interior da França, e foi dessa maneira que suas companheiras 
se conheceram. Aufricht era diretor de teatro em Berlim até 1933, quando 
migrou para França e montou duas produtoras: AB Films e Les Spectacles 
Parisiens. Além deles, o relatório mencionava o irmão de Klara, Sigmar 
Kaufmann, que morava em Aix-en-Provence, no sul da França. Com a 
Ocupação Alemã na França, Ernst e Margot migraram para os Estados 
Unidos em 1940. Klara, Werner Hartoch e Sigmar Kaufmann vieram para 
o Brasil na mesma época. 

 Além de Klara Hartoch, Fayga Ostrower e Olly Reinheimer 
também tinham origem judaica. Ambas migraram para o Rio de Janeiro 
antes de Klara e mais jovens que ela: Fayga chegou ao Brasil, com a 
família, por volta dos 14 anos, em 1934, e Olly aos 22 anos, em 1936, 
quando encontrou a família que havia migrado no ano anterior. Fayga 

35. O mapeamento das 

correspondências e documentos da 

trajetória da designer Marta Erps-

Breuer foi iniciado no arquivo da 

Bauhaus (%DXKDXV�$UFKLY�%HUOLQ�

e�6WLIWXQJ�%DXKDXV�'HVVDX). Após 

HVVH�FRQWDWR��WDPEpP�LGHQWL´FDPRV�

algumas cartas nos acervos pessoais de 

Walter Gropius e Marcel Breuer (2SHQ�

$UFKLYH�:DOWHU�*URSLXV�e�0DUFHO�%UHXHU�

$UFKLYH���3RUpP��R�PDLRU�Q~PHUR�GH�

correspondências foi encontrado no 

acervo de Kurt Schmidt, na Biblioteca 

Estadual da Saxônia e Biblioteca 

Universitária de Dresden (6/8%�

'UHVGHQ).

36. Encontramos o nome de Klara 

Hartoch em dois acervos franceses: 

$UFKLYHV�GH�3DULV e $UFKLYHV�GH�OD�

3UpIHFWXUH�GH�3ROLFH�GH�3DULV.
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e Olly casaram-se no Brasil com imigrantes alemães - Heinz Ostrower e 
Werner Reinheimer -, que deixaram a Europa por conta da perseguição 
aos judeus. Os contextos históricos se relacionaram com os "uxos 
migratórios também nos percursos de Luisa Bernacchi Sambonet e Irene 
Ruchti. No caso de Luisa, foram três as vezes em que ela se mudou para o 
Brasil: a primeira aos quatro anos, provavelmente em 1926, a segunda, em 
1948, já casada com o pintor Roberto Sambonet, fugindo de uma Itália 
devastada pela guerra e voltando para reencontrar a família que morava 
no litoral paulista, e a terceira, ao !m da vida, na década de 1990, com o 
!lho Tom Sambonet, instalando-se no Ceará. 

Irene Ruchti, cujo pai ucraniano havia migrado no início do século 
20 para o Brasil, deslocou-se dentro do país, a !m de complementar sua 
formação pro!ssional: primeiro deixou Pelotas (RS) para estudar na Escola 
de Belas Artes em Porto Alegre (RS), e depois decidiu mudar para São Paulo, 
aos 20 anos, para ingressar no curso de Desenho Industrial, no IAC (MASP).

Como aporte teórico para este eixo, nos apoiamos nas pesquisas 
das historiadoras Françoise #ébaud (2007 e 2013) e Mônica Schpun 
(2011). Ambas contextualizam os percursos e as vivências de mulheres em 
determinados contextos históricos com uma abordagem de gênero que 
cruza com temas sobre a guerra: das saídas e possibilidades encontradas, 
das relações íntimas, dos deslocamentos e das situações individuais e 
coletivas. No campo da arte, a pesquisadora Whitney Chadwick (2017) 
mapeia cinco amizades entre mulheres artistas do movimento surrealista, 
trazendo à tona a maneira como as experiências de guerra moldaram 
suas trajetórias individuais e também a própria representação delas 
como artistas. Em relação aos estudos sobre os trânsitos e a circulação do 
pensamento moderno por meio do design, especi!camente do contexto 
europeu para os Estados Unidos e América Latina, utilizamos as pesquisas 
de Adriana Astutti (2009) e Oscar Salinas-Flores (2018).

II — Profissionalização e trabalho

O segundo eixo, a partir das mulheres estudadas nesta pesquisa, nos leva 
a pensar sobre as possibilidades pro!ssionais encontradas na formação, 
no ensino ou no exercício pro!ssional em design de uma geração que 
começou a atuar no Brasil antes da institucionalização do campo, que 
ocorreu na década de 1960. Como ponto de partida, conduziremos 
nossas re"exões nos espaços de formação em design e sua relação com o 
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ensino de tecelagem, em que encontramos a presença de muitas mulheres, 
professoras e alunas. Porém, ao delimitar a pesquisa em torno de seis 
artistas e designers, foi possível observar que suas trajetórias pro!ssionais 
extrapolam os artefatos têxteis, embora dialoguem com eles. 

Nesse sentido, nos interessa compreender como são construídas as 
relações sociais e de trabalho, não apenas pelos artefatos produzidos, mas 
também pelos mecanismos de legitimação e consolidação das trajetórias 
e carreiras em design. Além disso, essa abordagem será importante 
para compreender a relação entre os objetos e os espaços em que eles 
circularam, problematizando os critérios utilizados nos processos de 
documentação e as lacunas que ainda persistem em torno do trabalho de 
mulheres no campo do design.

 Dentre as seis trajetórias estudadas nesta tese, duas delas tiveram 
formação prévia na Europa, no início do século 20. Marta Erps-Breuer e 
Klara Hartoch chegaram ao Brasil com uma pro!ssão e encontraram no 
país oportunidade de trabalho a partir das habilidades e dos conhecimentos 
adquiridos antes e ligados ao campo do design. Marta iniciou sua carreira 
em São Paulo, em 1931, como desenhista técnica para o meio cientí!co. 
Dessa experiência, surgiu um convite do pesquisador André Dreyfus 
para integrar a equipe do recém-criado departamento de Biologia da 
Universidade de São Paulo, em 1935, como técnica de laboratório. Klara 
Hartoch migrou para o Brasil em 1941, residiu por um tempo no Rio de 
Janeiro e se estabeleceu em São Paulo. Ao solicitar a permanência de!nitiva 
no país, em 1947, a designer atestou trabalhar na empresa Casa e Jardim 
S/A como modelista de tecelagem, conforme consta em seu dossiê no 
Arquivo Nacional. Já em 1952, ela entrou com o pedido de naturalização, 
apresentando o contrato de trabalho com o MASP, como orientadora do 
curso de tecelagem, e sua nacionalidade brasileira foi adquirida em 1954.

 A Casa e Jardim e o MASP, à época, localizavam-se no centro 
de São Paulo. Essa proximidade não era apenas física, mas também 
simbólica. Há uma série de galerias, lojas de departamentos, escritórios 
de arquitetura e instituições artísticas, cujas sedes eram nessa região, 
ao redor da Praça da República. A trajetória de Irene Ruchti iniciou-se 
em São Paulo, como aluna da Escola de Desenho Industrial, no MASP, 
situado à rua Sete de Abril. Pouco tempo depois, a artista passou a atuar 
junto ao marido Jacob Ruchti, professor do museu e sócio da Branco & 
Preto. A loja estava localizada na Av. Vieira de Carvalho e foi uma das 
pioneiras na comercialização do mobiliário moderno em São Paulo. 
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Fig. 1.7. Mapa do centro de São Paulo 
com algumas das lojas, galerias e 
instituições artísticas na década de 1950 —
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Foi a partir do MASP que Luisa Bernacchi Sambonet37, ao organizar 
o Primeiro Des!le da Moda Brasileira, estabeleceu uma parceria entre o 
museu, a indústria têxtil e a loja de departamentos Mappin, localizada 
na Praça Ramos. A coleção de roupas e acessórios elaborada no MASP e 
comercializada no Mappin contou com o projeto de vitrines para a loja 
paulistana elaborado por Luisa e Roberto Sambonet. Essa experiência 
repercutiu na atuação do casal na Itália, no !nal da década de 1950, quando 
retornaram a Milão e trabalharam juntos para a galeria La Rinascente. 

MOBÍLIA CONTEMPORÂNEA
Av. Vieira de Carvalho, n. 191

BRANCO & PRETO
Av. Vieira de Carvalho, n. 99

LOJA JOAQUIM TENREIRO
Rua Marquês de Itu, n. 64

IAB
Rua Bento Freitas, n. 306

GALERIA ARTESANAL
Rua Barão de Itapetininga, n. 274

GALERIA CASA E JARDIM
Rua Barão de Itapetininga, n. 41

LOJA MAPPIN
Praça Ramos de Azevedo, n. 131

MASP
Rua 7 de abril, n. 230

1
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Fig. 1.8 e 1.9. Imagens do edifício 
João Brícola, sede da loja Mappin, 
na Praça Ramos de Azevedo, em 
São Paulo. Fonte: Arquivo Arq. 
Disponível em: https://arquivo.arq.
EU�SURMHWRV�HGL´FLR�MRDR�EULFROD��
Acesso em 12 jul. 2021.

37. Além do acervo do MASP, 

consultamos alguns arquivos na Itália 

em busca da produção de Luisa e dos 

projetos compartilhados entre ela e 

Roberto Sambonet: )RQGD]LRQH�0DULR�

1RYDUR, %LEOLRWHFD�1D]LRQDOH�&HQWUDOH�

GL�)LUHQ]H��%LEOLRWHFD�GHO�&RQVHUYDWRULR�

1LFFROz�3DJDQLQL�GL�*HQRYD��%LEOLRWHFD�

0LODQR e 5LQDVFHQWH�$UFKLYHV. Também 

HQWUHYLVWDPRV�RV�´OKRV�GR�FDVDO��*XLD�H�

Tom Sambonet. 
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Fig. 1.10. Mapa da zona Sul do Rio 
de Janeiro com algumas das lojas, 
galerias e instituições artísticas 
na década de 1950 —
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Além dos museus, as galerias atuavam como espaços de 
legitimação e consolidação das carreiras das designers e do próprio 
pensamento moderno. Se em São Paulo elas se concentravam no centro 
da cidade, no Rio de Janeiro esse circuito estava localizado na zona sul, 
especialmente nos bairros de Copacabana e Ipanema. Esse aspecto pode 
ser encontrado nas trajetórias de Fayga Ostrower e Olly Reinheimer, que 
além de comercializarem peças de suas autorias, elaboravam trabalhos 
em parceria com outros artistas e designers. No caso da primeira38, 
destacamos as lojas: Tenreiro Móveis e Decorações, na rua Barata 
Ribeiro; Interiores Moderno Tecidos, na rua Djalma Ulrich; Galeria 
Oca, na rua dos Jangadeiros; e Decorações Flama, na rua Barata Ribeiro. 
Já Olly Reinheimer, que expôs e comercializou suas peças na Mobília 
Contemporânea, na rua dos Jangadeiros, mantinha em sua própria 
residência um ateliê39, situado à rua Visconde de Pirajá. 

 Muitos desses contatos foram acionados a partir do circuito de 
arte moderna da capital "uminense, centrado no MAM Rio. No início 
da década de 1950, com o surgimento dos cursos livres no museu, 
Fayga Ostrower foi contratada como professora, ministrando o ateliê de 
Composição. Foi nesse período que Olly Reinheimer iniciou sua formação 
na instituição, fazendo diversos cursos, entre eles o de Fayga Ostrower 
e o de Margaret Spence. Na década anterior, Olly já havia iniciado seu 
aprendizado em cerâmica com Spence, de quem também foi colega na 

38. Uma grande parte dos 

trabalhos de Fayga Ostrower em 

tecidos está arquivada no instituto 

que leva seu nome, fundado em 

�����SRU�VXD�´OKD�1RQL�2VWURZHU��

Em 2019, a instituição doou o 

acervo de amostras têxteis da 

artista para a Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Além do MAM 

Rio e do MASP, consultamos 

os arquivos da Galeria Oca e 

entrevistamos Noni Ostrower e 

Dolly Michailovska, assistente de 

Sergio Rodrigues na época da 

Galeria Oca. 

39. O arquivo de Olly e Werner 

Reinheimer está localizado no 

apartamento em que a artista 

residiu, onde funcionava o seu 

ateliê. Hoje, sob responsabilidade 

de sua neta Patricia Reinheimer. 

A documentação da produção 

de Olly (composta por desenhos, 

IRWRJUD´DV��HVFULWRV��OLYURV��URXSDV�

pintadas e modelagens das 

peças) está organizada em um 

dos cômodos do apartamento. 

Ao longo da pesquisa, realizamos 

duas visitas ao arquivo e 

duas entrevistas com Patricia 

Reinheimer. Além do acervo da 

família, também consultamos os 

arquivos de pesquisa do MAM Rio, 

do MASP e do Museu Nacional de 

Belas Artes. 

ABI
5XD�$UD~MR�3RUWR�$OHJUH��Q������

MAM Rio 
(prédio do MEC, um dos espaços 
onde os cursos livres eram ofertados, 
DQWHV�GD�LQDXJXUDomR�GD�VHGH�R´FLDO�

Rua da Imprensa, n. 16

MAM Rio��VHGH�R´FLDO��
$Y��,QIDQWH�'RP�+HQULTXH��Q�����¢
Parque do Flamengo

DECORAÇÕES FLAMA
Rua Barata Ribeiro, n. 307-A

LOJA JOAQUIM TENREIRO 
Rua Barata Ribeiro, n. 488

GALERIA ATELIER
Rua Xavier da Silveira, n. 29-A

INTERIORES MODERNOS TECIDOS
Rua Djalma Ulrich, n. 346

MOBILIA CONTEMPORÂNEA
Rua dos Jangadeiros, 6-A

GALERIA OCA
Rua dos Jangadeiros, n. 14
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Escolinha de Artes do Brasil (EAB)40. Ao mesmo tempo em que era aluna 
no MAM Rio, a artista ministrava a o!cina de modelagem em cerâmica 
para crianças na EAB. 

 Por meio das trajetórias das artistas e designers, daremos enfoque 
às possibilidades de trabalho e pro!ssionalização a partir do design no 
período de implementação, legitimação e propagação do pensamento 
moderno no Brasil. Além disso, nos interessa analisar como se dão os 
trânsitos entre os espaços de formação e os espaços pro!ssionais. Em 
um sentido mais amplo, nos apoiamos em pesquisas que mapeiam 
e consideram os aspectos sociais do trabalho e das pro!ssões para 
compreender como as relações de gênero estão presentes nos diferentes 
campos em que atuaram Margaret Maruani (2013), Liliana Rolfsen 
Petrilli Segnini (2014), Laura Levine Frader (2013), Ana Paula Cavalcanti 
Simioni (2007 e 2008), Heloisa Pontes (2011), Hyancinthe Ravet (2013) 
e Maria Antonietta Trasforini (2007). Também é importante levarmos 
em consideração como os aspectos sociais repercutiram na con!guração 
do campo do design, a partir do trabalhos de Magdalena Droste (1990), 
Sigrid Weltge (1993), Maria Cecilia Loschiavo dos Santos (1995), Ethel 
Leon (2006) e Rafael Cardoso (2005). 

III — Relações de sociabilidade, 
parcerias e trajetórias profissionais 

O terceiro eixo refere-se às relações de sociabilidade presentes nos 
percursos das artistas e designers nos espaços de formação e nos espaços 
pro!ssionais. Nesse aspecto, olharemos para o MASP e para o MAM Rio 
como redes de sociabilidade, construídas nesses lugares e que se alargam 
para os circuitos pro!ssionais e de legitimação no campo. 

Há uma série de relações que observamos entre elas, a partir da 
convivência nos museus, e também em outros circuitos de trabalho. 
Partindo do MASP, notamos a relação entre Klara Hartoch e Luisa 
Bernacchi Sambonet, que atuaram juntas no Primeiro Des!le da Moda 
Brasileira, em 1952, e de Irene Ruchti, que integrava a iniciativa enquanto 
aluna da instituição. Já no MAM Rio, Fayga Ostrower foi professora de 
Olly Reinheimer e as duas estavam presentes no mesmo circuito de lojas 
e galerias no Rio de Janeiro. 

No percurso de Klara Hartoch no MASP, percebemos sua 
proximidade com dois de seus colegas de IAC: a escultora Elisabeth 

40. A Escolinha de Artes do Brasil 

(EAB) foi fundada em 1948 por 

Augusto Rodrigues, Lucia Alencastro 

Valentim e Margaret Spence. 



1 | Mulheres e artefatos têxteis 75

Nobiling, com quem expôs na Galeria Artesanal, em 1953, localizada no 
centro de São Paulo; e o pintor Lasar Segall, em cujo acervo encontramos 
o cartão de visita da designer têxtil, com o endereço de seu ateliê próprio, 
informação que até então não constava em sua documentação. Essas redes 
estabelecidas por Klara foram fundamentais para a ampliação dos arquivos 
de consulta, com intuito de preencher algumas das lacunas presentes em 
sua trajetória. A partir do MASP e das relações de sociabilidade construídas 
naquele espaço, mapeamos possíveis documentações esparsas em outros 
acervos e reconstituímos com mais detalhes o percurso de Klara Hartoch 
no Brasil. 

Outro aspecto importante neste eixo é situar as parcerias de trabalho 
presentes na trajetória de muitas delas, con!guradas a partir de relações 
conjugais41 ou não. No percurso de Irene Ruchti, percebemos um conjunto 
de projetos compartilhados com o marido Jacob Ruchti, no início de sua 
carreira, e também uma série de trabalhos produzidos em parceria com 
outros artistas e arquitetos, como o Ballet do IV Centenário42, em 1954, e 
sua produção em paisagismo após 1974, ano em que !cou viúva. 

Essa con!guração foi observada no trabalho de Luisa Sambonet 
e Marta Erps-Breuer, que desenvolveram colaborações em parceria a 
partir do contexto social em que estavam inseridas. No caso da primeira, 
por meio de seus trânsitos entre o Brasil e a Itália. Marta, em seus "uxos 
entre o Brasil e a Alemanha. Nesse percurso, nos interessa observar as 
atribuições, assimetrias, fronteiras e cruzamentos que aparecem nos 
projetos elaborados coletivamente e analisar as condições e possibilidades 
históricas e sociais de visibilidade e invisibilidade das mulheres e de 
seus trabalhos no campo do design. Com o intuito de compreender os 
processos que envolvem diferentes agentes, em condições distintas, nos 
apoiamos nas pesquisas de Whitney Chadwich e Isabelle Courtivron 
(1995), Mercedes Valdivieso (2005), Ana Paula Cavalcanti Simioni (2007), 
Ana Paula Cavalcanti Simioni et al. (2014), Maria Claudia Bonadio (2014 
e 2017), T’ai Smith (2010 e 2014) e Julie Verlaine (2017 e 2018). Nesse 
sentido, adotaremos por abordagem colocar em relação as trajetórias e 
parcerias de trabalho que as artistas e designers estabeleceram ao longo 
de suas carreiras. 

41. As parcerias conjugais estão 

bastante presentes nos campos da 

arte, do design e da arquitetura no 

Brasil, como nos casos de: Georgina 

e Lucílio de Albuquerque, Emiliano Di 

Cavalcanti e Noêmia Mourão, Hilda E. 

&DPSR´RULWR�H�4XLULQR�&DPSR´RULWR��

Lina Bo Bardi e Pietro M. Bardi, John 

Graz e Regina Gomide Graz, Carmen 

Portinho e Affonso Eduardo Reidy, 

Carlos e Georgia Hauner. Alguns desses 

diálogos podem ser observados nas 

pesquisas de Ana Paula Cavalcanti 

Simioni (2007 e 2008), Silvana Rubino 

(2010) e Marinês Ribeiro (2010). 

42. Os desenhos de Irene Ruchti 

para o %DOOHW�GR�,9�&HQWHQiULR estão 

localizados no acervo da Funarte, no 

Rio de Janeiro.
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Apresentação dos capítulos —

Após a delimitação da pesquisa, do percurso teórico e metodológico, da 
seleção do corpus e da elaboração dos eixos de análise, damos sequência 
a esta pesquisa nos quatro próximos capítulos. Os capítulos 2, 3 e 4 foram 
estruturados a partir das trajetórias das seis artistas e designers documentadas 
por esta tese, com o per!l de duas delas em cada um dos itens. 

 No capítulo 2, “Artefatos têxteis em circulação: mulheres e 
pro!ssionalização no design moderno”, apresentamos os percursos de 
Marta Erps-Breuer e Klara Hartoch. Ambas tiveram formação pro!ssional 
na Europa, principalmente na Alemanha e na França, no início do século 
20. Posteriormente, migraram ao Brasil: Marta, no !nal da década 
de 1920, com carreira ligada à Universidade de São Paulo; e Klara, no 
início dos anos de 1940, tendo integrado o corpo docente do Instituto de 
Arte Contemporânea (IAC), do MASP, na década seguinte. Os itens que 
antecedem os per!s buscam elaborar um panorama contextual do início 
do século 20 para compreender a formação que tiveram e as possibilidades 
de atuação que encontraram a partir do design, já no Brasil. 

 O capítulo 3, “O curso de desenho industrial e o Instituto de Arte 
Contemporânea: o MASP como museu-escola”, aborda as iniciativas e 
projetos do museu em torno da formação de pro!ssionais para atuarem 
no campo do design na década de 1950, em especí!co, o curso de desenho 
industrial do IAC-MASP, que funcionou entre os anos de 1951 e 1953 na 
instituição. Nesse sentido, a atuação de Luisa Bernacchi Sambonet com 
o Primeiro Des!le da Moda Brasileira (1952) é um dos pontos relevantes 
para pensarmos sua trajetória em diálogo com as intenções pedagógicas 
do museu no período e sua articulação com a indústria têxtil. Já a 
participação de Irene Ruchti como aluna da primeira turma do curso de 
desenho industrial nos direciona para as possibilidades de atuação que a 
artista mobilizou, a partir de sua formação no MASP, nos anos de 1950 e 
que irá repercutir em seus trabalhos posteriores. 

 Em “Os cursos livres e o projeto da Escola Técnica de Criação: 
o MAM Rio como museu-escola”, quarto capítulo desta pesquisa, 
contextualizamos os cursos livres em artes e artes aplicadas, assim como 
o projeto da estruturação de uma Escola Técnica de Criação no espaço 
do museu ao longo das décadas de 1950 e 1960. A partir desse circuito, 
documentamos a trajetória de Fayga Ostrower, professora do curso de 
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composição, e de Olly Reinheimer, aluna de diversas turmas do MAM 
Rio. Ambas utilizaram o artefato têxtil em um diálogo entre arte e design, 
inserindo essas produções nos espaços expositivos. No caso de Fayga, 
essas exposições ocorreram na década de 1950 e, no percurso de Olly, na 
década seguinte. 

 Após a conclusão dos per!s, no capítulo 5, “Trajetórias cruzadas: 
presenças, ausências e apagamentos na documentação do trabalho de 
mulheres”, re"etimos sobre a constituição do campo do design na trajetória 
de mulheres que !zeram parte do início de sua pro!ssionalização. 
Esse trajeto visa pensar nos fatores de acesso aos espaços de formação, 
de projeção nos circuitos pro!ssionais e a relação desses dois aspectos 
com a documentação ou não dessas trajetórias. Ao colocarmos esses 
percursos em relação, propomos identi!car alguns dos mecanismos 
de ocultamento e de visibilidade nas presenças das mulheres nesses 
espaços. Pretendemos, ainda, ao analisar um conjunto mais amplo de 
mulheres que atuaram nesse mesmo momento, os arranjos presentes nas 
atribuições e documentações de suas atividades pro!ssionais. Por !m, nas 
“Considerações !nais”, retomamos o percurso de pesquisa, apresentando 
a síntese de alguns direcionamentos de análise encontrados, bem como 
possíveis desdobramentos deste estudo. 

 





PXOKHUHV�H�SUR´VVLRQDOL]DomR�
QR�GHVLJQ�PRGHUQR

— 2
Artefatos 

têxteis em 
circulação —



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida80

Duas das mulheres que compõem esta pesquisa construíram suas 
trajetórias ainda nas primeiras décadas do século 20. Assim como a 
própria ideia e institucionalização do moderno no campo do design, 
elas iniciaram sua formação e pro!ssionalização na Europa e migraram, 
posteriormente, para o Brasil. Este capítulo é elaborado a partir dos 
per!s de Marta Erps-Breuer (1902-1977) e Klara Hartoch (1901- data 
desconhecida). Para chegar até eles, traçamos um percurso da construção 
do pensamento moderno por meio das exposições e das escolas de design 
e artes aplicadas, especialmente nos países em que Marta e Klara iniciaram 
suas carreiras pro!ssionais (Alemanha e França). 

Nossa intenção ao apresentar esses espaços, que estão direta ou 
indiretamente atrelados aos trajetos das designers, é a de compreender o 
contexto em que elas estão inseridas e as possibilidades de pro!ssionalização 
que tiveram a partir do design. O enfoque nos artefatos têxteis se dá 
não apenas pelo direcionamento aos objetos produzidos por elas, mas 
também como plano de fundo contextual e relacional entre instituições, 
objetos e pessoas que atuaram na construção, legitimação e circulação do 
moderno. Nessa perspectiva, o artefato têxtil se apresenta como ponto 
de partida para estabelecer uma rede de trajetórias pro!ssionais que se 
conectam nesse período.

Marta Erps-Breuer nasceu em Frankfurt (Alemanha), em 1902. Por 
volta dos 20 anos, entrou na Bauhaus. Após o período da escola em Weimar, 
a designer teve o seu primeiro contato com o Brasil, quando veio visitar o 
irmão Ludwig Erps. Ela retornou à Europa e, em 1926, casou-se com o 
arquiteto e designer Marcel Breuer que, naquele período, havia se tornado 
jovem mestre na o!cina de marcenaria, depois de ser colega de Marta em 
Weimar. Entre os anos de 1926 e 1928, o casal viveu em Dessau. Em 1928, 
mudaram-se para Berlim, onde Marcel abriu um escritório de arquitetura. 

No !nal da década de 1920, Marta decidiu viajar novamente ao 
Brasil. Em uma de suas cartas escritas para o ex-colega de Bauhaus, Kurt 
Schmidt, a designer conta o processo que a levou a escolher São Paulo, 
onde viveu até o !m de sua vida. 

Os anos de 1929 e 1930 também eram muito ruins e [Marcel] Breuer quase 
não tinha mais nada a fazer em Berlim. A situação política se agrava cada 
vez mais, eu simplesmente sem dinheiro e sem conhecimento do idioma 
vim para cá [São Paulo]. Primeiramente, fui ao encontro de meu irmão 
no campo, depois para a cidade sem conhecer uma alma viva. Através de 
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um anúncio, fui trabalhar com um médico para efetuar desenhos e pinturas 
microscópicas. (Marta Erps-Breuer, 1967) 

 Kurt Schmidt1 comenta sobre o trabalho de Marta na época da 
Bauhaus, em especial uma produção da designer para a exposição de 1923: 
“Que artisticamente você seja muito capaz, isso !cou comprovado com 
seu tapete. Ainda o vejo na minha frente, trazendo destaque funcional ao 
salão, e foi, para mim, o melhor tapete daquela exposição (...) cujas cores 
ainda mantenho na lembrança”.

A partir de sua formação na escola alemã, iniciada na o!cina de 
tecelagem, a designer parece ter encontrado um espaço de experimentação, 
e construiu uma carreira pioneira no campo da genética. Ao se estabelecer 
na capital paulista, conseguiu um emprego na Universidade de São Paulo, 
onde foi contratada em 1935. Na troca de correspondências com Kurt, Marta 
detalha2: “Quando tive a sorte de ser admitida na Universidade, !quei tão 
empolgada e encantada, que decidi não querer mais ser somente a mulher 
de um gênio. Eu queria, assim como você, me encontrar”. Notamos que o 
início da carreira de Marta na USP foi uma possibilidade de utilizar seus 
conhecimentos da Bauhaus em uma perspectiva de pro!ssionalização. Em 
1940, após cinco anos de atuação no Departamento de Biologia, a designer 
obteve a naturalização brasileira3. 

Nesse mesmo ano de 1940, em Paris (França), o Serviço de Segurança 
Geral Francês registrou um dossiê mencionando alguns detalhes da vida 
de Klara Hartoch, que morava na capital francesa desde 1933. A designer 
têxtil nasceu em Lopatyn (Ucrânia), em 1901. Os mais de 30 anos que 
separam seu nascimento de sua pro!ssionalização junto aos ateliês têxteis 
de Paris, na década de 1930, permanecem desconhecidos. O relatório 
obtido junto aos arquivos da polícia de Paris menciona a origem judaica 
de Klara e sua conexão com outros imigrantes judeus, que estavam no 
território francês naquele momento. Nesse documento, consta que sua 
nacionalidade é alemã, assim como a de seu marido, à época, Werner 
Hartoch, com quem se casou em 1939. Antes dele, a designer havia se 
casado em data desconhecida com Hans Friedländer, também alemão. 
É provável que ela tenha vivido alguns anos na Alemanha, antes de sua 
migração para a França.

Com a Ocupação de Paris, em 1940, Klara e Werner Hartoch 
conseguiram visto para o Brasil e, no ano seguinte, desembarcaram no 
Rio de Janeiro. Quase uma década depois, o nome de Klara apareceu em 

1. A carta foi escrita por Kurt Schmidt, 

em Gera (Alemanha), no dia 13 de 

fevereiro de 1968. 

2.Em correspondência com a data de 

1º de janeiro de 1968, escrita em São 

Paulo (Brasil). 

3. A naturalização de Marta Erps-

Breuer foi publicada no jornal carioca 

'LiULR�GH�1RWtFLDV, em 11 de julho de 

1940. 
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uma reportagem, na primeira edição da revista Habitat (1950), em que 
esses dois momentos da vida da designer na Europa são mencionados: sua 
suposta passagem pela Bauhaus na Alemanha, o que não se con!rmou por 
nossas buscas nos arquivos da escola, mesmo com as possíveis variações 
de seu nome, e o período em que atuou na capital francesa, con!rmado 
pela própria Klara, em entrevista de 1958, além dos registros no dossiê do 
governo francês. Esses dois momentos foram relevantes para a trajetória 
que a designer desempenhou na o!cina de tecelagem do IAC-MASP, 
junto à Escola de Desenho Industrial. 

Para introduzir o contexto que foi relevante para a formação 
de Marta Erps-Breuer e para a pro!ssionalização de Klara Hartoch, 
elaboramos um percurso de cinco exposições ocorridas entre 1914 e 
1938, que fazem parte da trajetória do pensamento moderno no campo 
do design na Europa e sua consequente circulação e migração. São elas: 
Exposição Werkbund (Colônia, Alemanha), em 1914; Exposição Bauhaus 
(Weimar, Alemanha), em 1923; Exposição Internacional de Artes 
Decorativas e Industriais Modernas (Paris, França), em 1925; Exposição 
Internacional de Artes e Técnicas na Vida Moderna (Paris, França), 
em 1937; e Bauhaus 1919-1928 (Nova York, Estados Unidos), em 1938, 
apresentadas na linha do tempo (!gura 2.1). 

Essa última, ainda que fora do contexto europeu, representou 
o deslocamento desse pensamento para as escolas de design que se 
estruturaram nas Américas. A retrospectiva dos ensinamentos da Bauhaus 
no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) foi organizada por 
alguns dos ex-alunos e professores que migraram para os Estados Unidos 
em razão do fechamento da escola na Alemanha e do contexto político 
da época. A elaboração da história da escola alemã, que começou a se 
desenhar como hegemônica, contribuiu para algumas das diretrizes que 
estruturaram as bases pedagógicas do MASP e do MAM Rio. 
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1914

A Deutscher Werkbund foi fundada em 1907, por um grupo 
de arquitetos, designers e empresários alemães, entre 
eles Hermann Muthesius, Walter Gropius e Mies Van der 
Rohe. Em 1914, a associação apresentou uma exposição 
em Colônia, propondo uma união entre artistas, 
arquitetos, artesãos e indústria na Alemanha.

Werkbund 
Colônia (Alemanha)

Haus der Frau (Casa da mulher). Comitê de organização: Anna Muthesius, 
Else Oppler-Legband e Lilly Reich

1925

A exposição tinha como intuito reunir artistas, artesãos e 
industriais para promover a arte moderna e estimular o 
diálogo entre arte e indústria. O objetivo era apresentar 
novas condições técnicas e sociais do período por meio 
dos pavilhões e dos produtos desenvolvidos pela 
indústria de cada país.

Exposition Internationale des Arts décoratifs 
et industriels modernes, Paris (França)

Cartaz, Pavilhão Esprit Nouveau e Embaixada francesa, 
apresentados na exposição de 1925

1938

A exposição tinha como intuito divulgar as práticas 
educacionais da Bauhaus no contexto dos EUA. O foco foi 
a apresentação dos modelos de ensino desenvolvidos na 
HVFROD�DOHP¡�H�QRV�REMHWRV�IDEULFDGRV�QDV�RƣFLQDV�QR�
período em que W. Gropius foi diretor (1919-1928), fase em 
Weimar e parte da fase em Dessau. 

Bauhaus: 1919-1928
Nova York (Estados Unidos)

Cartaz e salas da exposição no MoMA, em 1938

1923

A exposição apresentou os trabalhos dos alunos e 
professores da Bauhaus, fundada em 1919. Nessa ocasião, 

foi construída a casa modelo experimental - Haus Am 
Horn - com a intenção de propagar a concepcão e 

aplicação dos ideais da escola (nesse momento, por meio 
da união entre arte e técnica). 

Bauhaus
Weimar (Alemanha)

Cartaz, casa experimental Haus Am Horn e escritório de Walter Gropius, 
diretor da Bauhaus à época

1937

 A exibição, realizada entre os meses de maio e 
novembro, foi concebida como um desdobramento da 

anterior, de 1925, e colocou em discussão a arte e a 
WHFQRORJLD��$SUHVHQWDYD�DLQGD�RV�DYDQ¥RV�FLHQW«ƣFRV�H�

tecnológicos daquele período, promovendo os preceitos 
modernos associados a uma ideia de progresso. 

Exposition Internationale des Arts et 
Techniques dans la vie moderne, Paris (França)

Cartálogo, vista panorâmica dos pavilhões e interior do pavilhão da Union des 
artistes modernes na exposição de 1937

Fig. 2.1. Linha do tempo com 
exposições de propagação do 
movimento moderno no início 
do século 20. Fonte: elaboração 
desta autora. 
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1914: Werkbund Exhibition, 
Colônia, Alemanha —

A Deutscher Werkbund (em português: “Associação alemã de artesãos”) 
foi fundada em 1907, por um grupo de arquitetos, designers e empresários 
alemães. Entre seus principais expoentes estavam Hermann Muthesius, 
Walter Gropius e Mies Van der Rohe. O grupo considerava a indústria 
parte dos novos tempos e almejava propor melhores condições de vida 
para as cidades por meio dela e de seus produtos e, para alcançar esse 
objetivo, a associação buscava unir o trabalho de artistas e artesãos. 
Para concretizar os ideais desse movimento na Alemanha, a instituição 
participou da fundação da Escola Técnica Superior de Artes Decorativas 
de Berlim, em 1910, e propôs uma série de exposições a !m de propagar 
uma prática artística voltada ao design e às artes aplicadas. 

Em 1910, cerca de 50 mulheres artistas, incluindo as que possuíam 
também escritórios próprios, estavam listadas como integrantes da 
Werkbund, o que representava 5% do total, conforme aponta a pesquisa 
de Despina Stratigakos (2003, p. 492). Quatro anos depois, a associação 
organizou uma grande exposição em Colônia, com o intuito de divulgar 
o trabalho realizado pelos membros por meio da qualidade artística e 
funcional4 de seus objetos, espaços e edifícios. Nessa mostra, as mulheres 
foram convidadas a participar com a construção do pavilhão Haus der 
Frau (Casa da Mulher, !gura 2.2), que pretendia ser uma vitrine da 
pro!ssionalização e dos trabalhos realizados por elas nas artes aplicadas. O 
comitê organizador foi composto por Anna Muthesius5, como presidente, 
Else Oppler-Legband6, diretora administrativa, e Lilly Reich7, designer que, 
mais tarde, integrou a Bauhaus, como coordenadora geral (id., p. 499). 

Fig. 2.2. Quadro com imagens da 
+DXV�GHU�)UDX�(&DVD�GD�0XOKHU) 
na Exposição :HUNEXQG, ocorrida 
em Colônia (Alemanha), em 
1914: Fia Wille com um vestido 
reforma, trabalhando em planos 
de arquitetura (imagem superior à 
esquerda), o pavilhão construído 
e o projeto de Margarete 
Knuppelholz-Roeser. Fonte: 
Despina Stratigakos, 2003, p. 501 
e 503.

4. Dois aspectos estavam relacionados 

a essa concepção: a qualidade e a 

sobriedade dos projetos, em que se 

recusava o uso de elementos dos 

estilos anteriores, e o excesso de 

ornamentos empregados. Ver mais em: 

Despina Stratigakos (2003, p. 497). 

5. Anna Muthesius (1870-1961) nasceu 

em Aschersleben (Alemanha). Liderou 

o movimento de reforma nas roupas 

na Alemanha, conhecido como 

ªDQWLPRGD«��)RL�FDVDGD�FRP�+HUPDQQ�

Muthesius, um dos fundadores da 

'HXWVFKHU�:HUNEXQG� Em 1903, 

escreveu o livro 'DV�(LJHQNOHLG�GHU�

)UDX (em português, algo próximo 

de “As mulheres vestem sua própria 

URXSD«���HP�TXH�DUJXPHQWRX�VREUH�

a necessidade de uma reforma nas 

roupas, incentivando as mulheres 

a buscarem um modo de vestir 

próprio. No pavilhão +DXV�GHU�)UDX 

(1914), aplicou a ideia de antimoda na 

arquitetura do edifício, por meio da 

recusa do uso de muitos ornamentos 

nos artefatos. Esse movimento estava 

ancorado em um contexto mais 

amplo de reformas na Alemanha - a 

/HEHQVUHIRUP, reforma da vida - que 

HFORGLX�QR�´QDO�GR�VpFXOR�����$V�LGHLDV�

em torno desse movimento colocaram 

o corpo em ênfase por meio de um 

GLVFXUVR�GH�VD~GH��XP�FRUSR�LGHDO�

SDUD�XP�PHOKRU�HVWDGR�GH�VD~GH�

SRVVtYHO��FRP�ERD�VD~GH�H�ERD�IRUPD��

Ampliado para a prática de design, isso 

repercutia também na ideia do que se 

considerava um bom produto e um 

bom espaço. Sobre esse movimento, 

ver mais em: Eva Locher (2020). 
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O pavilhão estava localizado na praça central da exposição, ao lado 
do teatro projetado por Henry van de Velde, do prédio administrativo 
concebido por Walter Gropius e o salão central de Peter Behrens 
(Stratigakos, 2003, p. 499). Esse conjunto de construções tinha uma dupla 
função: propagar um novo modo de morar por meio dos espaços e dos 
objetos, e divulgar os trabalhos realizados pelos membros da associação, 
com uma forte ligação com a indústria alemã. 

Fig. 2.3 e 2.4. Mapa com todos os 
pavilhões (imagem à esquerda), 
incluindo a�+DXV�GHU�)UDX - n. 
31 - e o salão central - n. 40 
(imagem à direita) da exposição 
:HUNEXQG, ocorrida em Colônia 
(Alemanha), em 1914. Fonte: 
Despina Stratigakos (2003, p. 
500) e %LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�
)UDQFH (BnF).

Fig. 2.5 e 2.6. Biblioteca (imagem à 
esquerda) e sala de jantar (imagem 
à direita) no pavilhão +DXV�GHU�
)UDX (&DVD�GD�0XOKHU), durante 
a exposição :HUNEXQG, em 1914. 
Fonte: Despina Stratigakos, 2003, 
p. 505.

Ao mesmo tempo em que a centralidade da Haus der Frau, 
nessa exposição, apontou uma atuação em destaque das mulheres no 
movimento de mudança nos parâmetros do design alemão da época, a 
delimitação dos trabalhos em um único pavilhão, reunindo a perspectiva 
das mulheres sobre o morar em um único prédio, também direcionou 
para um determinado lugar possível para as designers, as arquitetas, as 
artistas e o público. O pavilhão era uma espécie de casa habitável dentro 
dos padrões modernos, com um espaço social central e salas de exibição 
com trabalhos de diferentes designers em tapeçarias, peças bordadas, 
roupas, brinquedos, pinturas e fotogra!as. Além disso, contava com uma 
biblioteca e uma sala de jantar. 

É interessante perceber, conforme menciona a autora (2003, p. 
502), que a Casa da Mulher estava em uma intersecção entre aspectos 
estéticos e políticos. A concepção do pavilhão podia ser compreendida 
como uma dupla representação das mulheres: se de um lado havia a 

6. Else Oppler-Legband (1875-1965)

nasceu em Nürnberg (Alemanha) e

foi designer de moda e de interiores.

Em Berlim, atuou na direção do setor

de vestuário feminino na loja de

departamentos :HUWKHLP. 

7. Lilly Reich (1885-1947) nasceu em

Berlim. Em 1922, publicou o artigo

0RGHIUDJHQ�(em português: “Questões

GD�PRGD«���QD�UHYLVWD�'LH�)RUP. No

início da década de 1930, foi professora

da Bauhaus, responsável pelo

departamento de interiores, onde a

R´FLQD�GH�WHFHODJHP�HVWDYD�LQVHULGD��
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elaboração do feminino e do doméstico com a reconstituição de uma 
casa no interior do prédio, por outro lado, havia a projeção pro!ssional 
das mulheres que trabalharam no projeto, em uma dimensão pública. 
Por mais que houvesse uma delimitação desse espaço como feminino 
ou de mulheres, ele era repleto de tensões e contradições. Por isso, nos 
cabe pontuar as negociações dessas pro!ssionais com o seu contexto de 
formação e atuação. 

1923: Bauhaus Exhibition 
at the Experimental Haus am Horn, 
Weimar, Alemanha —

Em 1923, a Bauhaus8 organizou sua primeira exposição o!cial, em 
Weimar, para divulgar as atividades pedagógicas e os trabalhos dos 
professores e alunos dos três primeiros anos da escola. O evento ocorreu 
entre os meses de agosto e setembro daquele ano e foi elaborado a partir 
de conferências, exibições de produtos desenvolvidos nas o!cinas, um 
livro, a apresentação do teatro da Bauhaus e a casa experimental Am 
Horn. Segundo a historiadora Sigrid Weltge (1993, p. 64), cerca de 15 mil 
pessoas visitaram a escola nesse período.
O projeto da casa modelo Am Horn (Haus Am Horn) apresentava o 
primeiro exemplo prático do modo de vida moderno defendido pela 
escola. Construída especialmente para a exposição, foi projetada por Georg 
Muche9 (1895-1987) e planejada e executada por Adolf Meyer (1881-1929). 
Magdalena Droste (2013, p. 106-108) detalha que a construção pretendia 
propagar a aplicação de uma arquitetura funcional e dinâmica, sendo 
considerada um dos marcos para o pensamento moderno no design. 
À época, a equipe da Bauhaus era composta por mestres do ensino da forma 
e da fabricação. Entre os 19 professores, havia duas mulheres: Gertrud 
Grunow10, responsável pelas aulas de teoria da harmonização, e Helene 
Börner11, na equipe de tecelagem12, que era dirigida por Georg Muche. A 
o!cina de tecelagem colaborou com diversos artefatos que compuseram
os espaços da casa Am Horn, um deles foi o tapete para o quarto infantil,
de Benita Otte – que, além disso, também elaborou o projeto da cozinha,
ao lado de Ernst Gebhardt. Marta Erps-Breuer produziu um tapete que
ocupava um lugar central na sala de estar, junto ao mobiliário de Marcel
Breuer (na !gura 2.9, é possível visualizá-lo no número 3).

8. A escola foi fundada em 1919, em

Weimar (Alemanha), pelo arquiteto

Walter Gropius, também membro da

:HUNEXQG. Sua história é dividida em

três momentos: o período de Weimar,

de Dessau e de Berlim. Ver mais em:

Magdalena Droste (2013).

9. Em 1919, Georg Muche iniciou sua

trajetória na Bauhaus, sendo nomeado

mestre por Walter Gropius no período

de Weimar. De 1919 a 1925, ele foi o

FKHIH�GD�R´FLQD�GH�WHFHODJHP�FRPR�

mestre da forma. De 1921 a 1922, foi

o diretor do curso preliminar. Em

1922, casou-se com a estudante da

Bauhaus, Elsa (El) Franke. Em 1923,

assumiu a direção e a organização da

primeira grande exposição da Bauhaus,

realizada em 1923, e projetou a casa

experimental (+DXV�$P�+RUQ). Em

Dessau, Muche continuou a trabalhar

QD�R´FLQD�GH�WHFHODJHP�FRPR�FKHIH�GR�

ateliê, onde permaneceu até 1927.

10. Gertrud Grunow (1870-1944)

nasceu em Berlim e foi uma educadora

e musicista alemã. Trabalhou na

Bauhaus entre os anos de 1919 e 1924,

período em Weimar. As aulas de

Gertrud Grunow eram parte obrigatória

da fase preliminar da escola, além

de base para pensar a unidade e a

harmonização entre as cores e formas.

Ver mais em: Linn Burchert (2019).

11. Helene Börner (1870-1938) foi

mestre de técnica e fabricação na

R´FLQD�GH�WHFHODJHP�QD�%DXKDXV��

em Weimar. Antes de sua entrada na

Bauhaus, a designer têxtil liderou a

$VVRFLDWLRQ�IRU�:RPHQV�+DQGLFUDIWV��

que mais tarde se denominaria

$VVRFLDWLRQ�IRU�:RPHQV�$UW�,QGXVWU\��

Algumas informações sobre a trajetória

da tecelã podem ser encontradas

na pesquisa de Ulrike Müller, Ingrid

Radewaldt e Sandra Kemker (2009).

12. 1R�FDVR�GHVVH�DWHOLr�HVSHFt´FR��
Georg Muche sucedeu Johannes

,WWHQ�H��GH������D�������D�R´FLQD�IRL�

comandada por Gunta Stölzl e, na

sequência, por Lilly Reich, entre 1931

H�������'HWDOKDPRV�DR�ORQJR�GR�SHU´O�

da designer Marta Erps-Breuer o

funcionamento do ateliê de tecelagem

no período de Weimar e Dessau.
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Fig. 2.7 e 2.8. Casa Modelo $P�
+RUQ para a exposição Bauhaus 
de 1923, em Weimar (Alemanha). 
Na imagem à esquerda, László 
Moholy-Nagy (1895-1946) e Alma 
Buscher (1899-1944) aparecem 
HP�IUHQWH�GD�FDVD��-i�QD�´JXUD�j�
direita, quarto e cozinha da casa 
experimental da Bauhaus. Fonte: 
Magdalena Droste (2013, p. 106) 
e catálogo da exposição %DXKDXV�
���������, MoMA (1938, p. 84). 

Outros dois têxteis foram elaborados para a sala do diretor da 
escola: um tecido de parede, trabalho de Else Mögelin (!g. 2.9, n. 2), 
e um tapete retangular, de Gertrud Arndt (n. 1). Além disso, diversas 
outras peças foram expostas no interior do prédio da Bauhaus, ao lado 
de produtos fabricados nas demais o!cinas. Na !gura inferior do quadro 
abaixo, destacamos os trabalhos de Gunta Stölzl, na lateral direita (n. 6), 
em que apresenta um tapete e acima dele a cadeira produzida por ela 
em parceria com Marcel Breuer; ao !nal, no canto direito, há o biombo 
dobrável de Dörte Helm (n. 5), com estrutura central tecida. Já na lateral 
esquerda, o tapete da artista e designer têxtil Ida Kerkovius (n. 4). 

Um dos intuitos da exposição era estabelecer um contato com 
a indústria e o público, principalmente para encontrar fabricantes 
interessados em replicar os modelos desenvolvidos na escola. De acordo 
com a pesquisadora Anna Rowland (1988, p. 168), desde essa época 
já havia a intenção de dar à produção dos objetos da Bauhaus o status 
de uma marca, que mais tarde irá se concretizar no período Dessau (a 
Bauhaus GmbH), ainda que nessa fase a maior parte de seus produtos 
fossem artesanais. A ideia era que as o!cinas pudessem se manter 
com a venda de protótipos para a produção industrial licenciada. 

 A autora (id., p. 153) a!rma que, após a exposição da Bauhaus, em 
1923, houve um interesse considerável pelos têxteis. Em um memorando 
da escola no ano seguinte, há o registro que a o!cina de tecelagem havia 
começado a comercializar os protótipos para fabricantes externos, 
ganhando, inicialmente, 20% em taxas de licença. 

Muitos dos trabalhos das estudantes também foram comprados 
pela Bauhaus, que passou a ter a propriedade intelectual das peças e os 
direitos de reprodução. Magdalena Droste (2019, p. 168) escreve que, 
em um inventário datado de 1925, há uma lista de 183 artigos têxteis 
diversos, adquiridos pela Bauhaus: 
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Fig. 2.9. Presença dos artefatos 
têxteis na exposição de 1923, em 
Weimar (Alemanha), com destaque 
para os trabalhos de 1. Gertrud 
Arndt; 2. Else Mögelin; 3. Marta 
Erps-Breuer; na página seguinte: 
4. Ida Kerkovius; 5. Dörte Helm; e 
6. Gunta Stölzl. Fonte: elaboração 
desta autora. 

Incluindo cobertores, almofadas, toalhas de mesa, cachecóis, tapetes, 
painéis de parede, gobelinos, passadeiras, cobertas, almofadas para pés, 
roupas de criança, bonés, tecidos para blusas, colchas de cama de criança, 
cordões e tiras de amostras. (DROSTE, 2019, p. 168) 

Mesmo em seu período considerado experimental e artesanal, 
como a fase de Weimar, é possível observar a intenção da escola na 
comercialização de seus produtos, com uma presença considerável 
dos artefatos têxteis. Outro aspecto importante refere-se aos diferentes 
tipos de objetos produzidos na o!cina de tecelagem: ainda que os mais 
conhecidos sejam os tapetes e os painéis têxteis de parede, na exposição 
de 1923 e em seus desdobramentos na escola notamos uma gama variada 
de peças e usos, tanto para a organização dos espaços quanto para a 
aplicação em móveis e vestuários.

1925: Exposition Internationale 
des arts décoratifs et industriels 
modernes, Paris, França — 

Inicialmente programada para o ano de 1915, a Exposição Internacional de 
Artes Decorativas e Industriais Modernas ocorreu dez anos depois, em 1925. 
A exibição tinha como intuito reunir artistas, artesãos e industriais para 
promover a arte moderna e estimular o diálogo entre arte e a indústria. Além 
da França e dos países que eram colônias francesas naquele momento, outros 
vinte e um participaram da exposição, a maioria do continente europeu13. A 
!nalidade da exposição era apresentar novas condições técnicas e sociais do 
período por meio dos pavilhões e dos produtos desenvolvidos pela indústria 
de cada país. Três instituições culturais francesas - a Union centrale des Arts 
décoratifs, a Société des artistes décorateurs (SAD) e a Société d’encouragement 
à l’art et à l’industrie - participaram ativamente no planejamento para a 
realização da exposição em Paris. 

Do lado da França, dois pavilhões se destacaram: o da Ambassade 
Française (Embaixada Francesa, em português), organizado pela SAD, 
e o do Esprit Nouveau (Novo Espírito, em português), projeto dos 
arquitetos Le Corbusier e Pierre Jeanneret. Ambos pavilhões reuniam 
obras coletivas dos artistas, artesãos e arquitetos que atuavam no contexto 
francês naquele período. 

13. A Alemanha não participou da 

exposição de 1925. Apenas um trabalho 

da Bauhaus foi exibido no pavilhão 

da Suíça: um tapete de Johannes 

Itten, que ganhou medalha de ouro. A 

escola com diretrizes modernas fora 

da França que se destacou foi a Escola 

VXSHULRU�GH�DUWH�H�LQG~VWULD�GH�0RVFRX�

(9NKXWHPDV), que teve seus trabalhos 

DSUHVHQWDGRV�QR�SDYLOKmR�GD�5~VVLD��

concebido por Konstantin Melnikov, 

eleito o melhor projeto de arquitetura 

da exposição. Nesse pavilhão, foi 

apresentado o Teatro da Revolução, 

FRP�FHQiULR�H�´JXULQR�GH�9DUYDUD�

Stepanova. Ambos eram professores 

da escola russa. 
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Dentre os ambientes da Embaixada Francesa, cabe destacar a 
biblioteca-escritório, projeto do arquiteto Pierre Chareau, que contou com 
trabalhos de diferentes artistas, membros da SAD. O espaço foi composto 
por um tapete redondo, de Jean Lurçat14, posicionado no centro da sala, em 
diálogo com a forma do teto. Ao redor, observamos a presença dos tecidos 
de Hélène Henry15. Ao lado do cômodo, o trabalho da designer têxtil foi 
novamente empregado na sala de descanso (Salle de repos). Assim como no 
caso da elaboração do escritório de Walter Gropius, exibido na exposição da 
Bauhaus de 1923, a biblioteca da Embaixada Francesa também apresentou 
uma relação entre mobiliário, decoração e têxteis, buscando unir diferentes 
categorias de artefatos, por meio do trabalho de artistas e designers. 

Com esses dois projetos, ainda que com características distintas, 
próprias dos contextos em que surgem, é possível re"etir sobre o início 
da estruturação do pensamento moderno em torno da unidade do 
espaço, por meio de diferentes disciplinas artísticas. Assim, percebemos 
a utilização do têxtil nesse período pelo movimento moderno como uma 
maneira de delimitação e de ligação entre os espaços, como podemos 
observar desde a Werkbund.

Se no caso do pavilhão da Ambassade Française ainda havia 
uma variedade de estilos, no pavilhão Esprit Nouveau o moderno é 
predominante, na proposição de um espaço modular e funcionalista, 
que compõe o projeto de uma casa-padrão. Há uma semelhança com a 
concepção da casa-modelo Am Horn bauhausiana16. 

14. Jean Lurçat (1892-1966) começou 

sua carreira como pintor e se 

consolidou produzindo tapeçarias. No 

início de 1920, criou diversos tapetes 

para os projetos de Pierre Chareau. 

Jean Lurçat era irmão de André 

Lurçat, arquiteto, e um dos membros 

fundadores do Congresso Internacional 

da Arquitetura Moderna (CIAM), 

em 1928, ao lado de Pierre Chareau. 

Na exposição de 1925, Jean Lurçat 

participou do pavilhão da Ambassade 

Française com o tapete /D�6LUqQH, 

exibido na biblioteca-escritório. Após a 

Segunda Guerra, ele instalou seu ateliê 

em Saint-Céré (França). Na década de 

1950, participou de duas exposições 

no Brasil: uma no MAM Rio (7DSHoDULDV�

0RGHUQDV�)UDQFHVDV), em 1952, e outra 

no MASP (([SRVLomR�H�FRQIHUrQFLD�

-HDQ�/XUoDW), em 1954. 

15. Hélène Henry (1891-1965) nasceu em 

Champagney (França). Em 1923, abriu 

seu ateliê na rua *UDQGV�$XJXVWLQV�em 

Paris. Nesse período, colaborou com 

diversos artistas e arquitetos, entre eles 

Pierre Chareau, Francis Jourdain e René 

Herbst. A designer têxtil participou da 

H[SRVLomR�GH������FRPR�SDUWH�GR�M~UL�

na categoria de tecidos e como vice-

SUHVLGHQWH�GR�M~UL��QD�GH�������(P�������

integrou a 8QLRQ�GHV�$UWLVWHV�0RGHUQHV�

(UAM).

Fig. 2.10 e 2.11. Cartaz, projeto 
de René Gabriel, para exposição 
internacional de 1925, em Paris 
(imagem à esquerda). Interior do 
pavilhão $PEDVVDGH�)UDQoDLVH�
(Embaixada Francesa), biblioteca-
escritório, espaço concebido por 
Pierre Chareau, membro da 6RFLpWp�
GHV�DUWLVWHV�GpFRUDWHXUV (imagem à 
direita). Fonte: Arquivos do 0XVpH�
GHV�DUWV�GpFRUDWLIV (MAD Paris). 
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Para Le Corbusier17 (1925, p. viii), a vida moderna exigia e 
esperava um novo projeto para a casa e a cidade. O conceito de moderno, 
para ele, estava fundamentado em uma arquitetura pura e transparente, 
o que re"etiu na utilização de superfícies brancas e lisas nos artefatos. 
O arquiteto (id., p. 73) compreende a casa, nesse momento, como uma 
“máquina de habitar” para o homem comum. Desde a estrutura aparente 
e limpa até a cadeira, o todo da habitação moderna, para Le Corbusier 
(id, p. vi), é pensado em conjunto e para atender ao propósito comum, 
estruturado por meio de uma “necessidade-tipo” e de uma “função-tipo”.

O autor elaborou esse pensamento no contexto de uma sociedade 
industrial e cada vez mais urbana, em que os artefatos na arquitetura e 
no design passavam a ser utilizados para compor as práticas cotidianas. 
Para o historiador Mark Wigley (1995, p. 3), o movimento moderno 
se con!gurou em defesa da utilidade aperfeiçoada, da funcionalidade 
sem excessos, em que o objeto liso deveria ser limpo de toda textura 
representacional. Nesse sentido, o ornamento tornou-se supér"uo. 
Também a arquitetura deveria ser determinada e pautada por sua 
estrutura, o que a colocou em oposição às artes decorativas: “a decoração 
é descrita repetidamente como uma roupagem a ser descartada em nome 
da verdade pura” (id., p. 15).

Fig. 2.12. Interior do pavilhão 
(VSULW�1RXYHDX (Novo Espírito, em 
português), projeto dos arquitetos 
Le Corbusier e Pierre Jeanneret. 
Fonte: Arquivos do Musée des arts 
décoratifs (MAD Paris).

16.�(VVH�GLiORJR�´FRX�HYLGHQWH�QD�
exposição�0RGHUQ�DUFKLWHFWXUH��

LQWHUQDWLRQDO�H[KLELWLRQ� que ocorreu no 

MoMA, em 1932. Na ocasião, os projetos 

de Le Corbusier foram destacados ao 

lado da arquitetura de Walter Gropius e 

Mies van der Rohe. 

17. Em 1923, o arquiteto publicou o 

DUWLJR�ª9HUV�XQH�DUFKLWHFWXUH«��HP�TXH�

defende a casa como uma máquina de 

habitar. Cinco anos depois, em 1928, 

organizou o�,�&RQJUqV�LQWHUQDWLRQDX[�

GDUFKLWHFWXUH�PRGHUQH�(CIAM), em La 

Sarraz (Suíça), ao lado de Hélène de 

Mandrot e Siegfried Giedion. 
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Ao analisar o discurso e as obras de Le Corbusier, Wigley (id., 19) 
argumenta que a ausência de decoração, representada sobretudo pela 
superfície branca, ainda assim, é uma decoração. Para ele, há um paradoxo 
central na ideia de que “a arte decorativa moderna não é decorada”, 
conforme a concebeu o arquiteto franco-suíço. Esse papel, em que a ideia 
de clareza é entendida como essencial, é a própria maneira de controlar 
a superfície. Portanto, a superfície branca se torna também decoração. 

Se há uma modi!cação da con!guração dos espaços e de seus 
elementos no pensamento moderno, podemos observar que existem 
diversas tensões que se estabelecem nessa dinâmica social e simbólica 
do ato de morar, que envolvem a concepção e a relação entre elementos 
decorativos e estruturais. Há, por um lado, um lugar constituído e 
devidamente mapeado para o decorativo, que deve ser colocado a serviço 
do que é entendido como estrutura. Por outro lado, há uma visível 
classi!cação dos espaços, dos objetos e das intenções ordenadas por eles.

O caráter industrial contribuiu para que os modelos pedagógicos das 
escolas superiores e pro!ssionais francesas fossem readequados. Na exposição 
de 1925, a participação de muitas dessas instituições foi reunida no pavilhão 
da cidade de Paris (Pavillon de la Ville de Paris), com a apresentação dos 
trabalhos de seus estudantes, conforme escreve o historiador Stéphane Laurent 
(1997, p. 81). Para o autor, essa formação também repercutiu no contexto da 
cidade à época: ao mesmo tempo em que as escolas se pro!ssionalizavam em 
direção ao industrial, muitas designers abriram suas lojas e ateliês em Paris, 
como é o caso de Coco Chanel (1883-1971) e Sonia Delaunay (1885-1979), 
ou atuaram em projetos de artes aplicadas, exemplo de Charlotte Perriand 
(1903-1999) e Eileen Gray (1878-1976). 

No caso de Charlotte Perriand, sua presença se deu tanto junto à 
École de l’Union centrale des arts décoratifs18, com um projeto executado 
na o!cina de encadernação, quanto na execução de tecidos para mobiliário 
comercializados pelas Galeries Lafayette. Já Sonia Delaunay apresentou 
seus tecidos em uma loja (Boutique simultanée Sonia Delaunay), próxima 
à ponte Alexandre III. Quatro anos depois, um conjunto de designers e 
artistas se uniram para fundar a Union des artistes modernes (UAM)19, com 
o objetivo de promover os objetos de uso cotidiano, produtos da indústria 
e do artesanato, e propagá-los para um público mais amplo. Nesse grupo 
estavam Charlotte Perriand, Sonia Delaunay, Eileen Gray e Hélène Henry 
(que participou da exposição no pavilhão Ambassade Française).

18. A designer estudou na escola entre 

os anos de 1921 e 1925. 

19. A UAM foi criada em 1929, com 

artistas vindos da 6RFLpWp�GHV�DUWLVWHV�

GpFRUDWHXUV, entre eles René Herbst, 

Francis Jourdain e Pierre Chareau. 

Em junho de 1930, ocorreu a primeira 

exposição da instituição no pavilhão 

de Marsan, em Paris. O grupo reuniu 

arquitetos, decoradores e artistas com 

trabalhos diversos - pintura, escultura, 

PRELOLiULR��Wr[WLO��DUWHV�JUi´FDV�HWF��

A intenção comum era romper 

as fronteiras entre as disciplinas 

artísticas e direcionar os artefatos ao 

pensamento moderno. 

Fig. 2.13. Quadro com os trabalhos 
de Hélène Henry, Sonia Delaunay, 
Charlotte Perriand e Eileen 
Gray, que integraram a 8QLRQ�
GHV�DUWLVWHV�PRGHUQHV�(UAM). 
Interior do apartamento de Pierre 
Chareau, com mobiliário do 
arquiteto decorador e tecidos de 
Hélène Henry, por volta de 1927 
(imagem superior à esquerda). 
Fachada da loja de Sonia 
Delaunay durante a exposição 
de 1925, em Paris (imagem 
superior à direita). Trabalhos de 
Hélène Henry - década de 1920 
e 1930 (três imagens centrais). 
Interior de apartamento (1929) 
apresentado durante o 6DORQ�
GDXWRPQH, projeto de Charlotte 
Perriand, Le Corbusier e Pierre 
Jeanneret (imagem inferior 
à esquerda). Interior da casa 
E.1027, projeto de Eileen Gray e 
Jean Badovici (imagem inferior à 
direita) Fonte: Arquivos do 0XVpH�
GHV�$UWV�'pFRUDWLIV�(MAD Paris) e 
%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH 
(BnF). 





MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida94

No quadro (!gura 2.13), podemos perceber dois aspectos presentes 
nesses trabalhos que se relacionam com a análise desta pesquisa: o 
primeiro está atrelado aos elementos técnicos e estéticos e o segundo 
mais voltado às con!gurações sociais envolvidas nas relações de trabalho. 
Como característica técnica e estética, notamos uma mistura de materiais 
na elaboração das peças, no caso dos têxteis, !bras naturais tramadas 
com !bras arti!ciais e sintéticas, com o objetivo de construir relevos e 
contrastes. Esses traços estão muito evidenciados nos artefatos produzidos 
por Hélène Henry e também eram comuns nas peças desenvolvidas no 
ateliê de tecelagem da Bauhaus20. 

O segundo aspecto envolve as parcerias de trabalho em projetos 
elaborados coletivamente, como é o caso de Sonia Delaunay e Jacques 
Heim, na Boutique simultanée, durante a exposição de 1925; do trabalho 
de Eileen Gray e Jean Badovici, em que elaboraram a casa E. 1027; do 
interior do apartamento de Pierre Chareau, cujos têxteis foram criados 
por Hélène Henry; ou ainda o espaço exibido no Salon d’automne (1929), 
por Charlotte Perriand, Le Corbusier e Pierre Jeanneret. Nesses exemplos, 
cabe destacar uma posição de centralidade dos trabalhos elaborados por 
essas mulheres nesse período. No entanto, também é possível perceber 
mecanismos de hierarquização e de atribuição de alguns dos trabalhos 
a uma autoria principal. Nessa relação entre projeto coletivo, autoria 
principal e documentações futuras, se estabelece uma série de tensões 
que nos direcionam para a compreensão de como essa composição 
pode ou não acionar mecanismos estéticos e sociais, atravessados pelas 
representações de gênero, que podem favorecer os apagamentos. 

20. Ver mais sobre esse aspecto 

relacionado às características do ateliê 

GH�WHFHODJHP�GD�%DXKDXV�QR�SHU´O�GH�

Marta Erps-Breuer. Já sobre a mistura 

GH�´EUDV�GLIHUHQWHV�QRV�WHFLGRV��

GHWDOKHV�QR�SHU´O�GH�.ODUD�+DUWRFK��
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Fig. 2.14 e 2.15. Catálogo 
(imagem à esquerda) e panorama 
(imagem à direita) da Exposição 
Internacional de 1937, em Paris. 
Fonte: %LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�
)UDQFH (BnF). 

1937: Exposition Internationale 
des arts et techniques dans la 
vie moderne, Paris, França —

A Exposição Internacional de Artes e Técnicas na Vida Moderna foi 
concebida como um desdobramento da anterior, em 1925. Diferente 
daquela, as artes decorativas deixaram de ser o tema principal e deram 
espaço para a discussão entre arte e tecnologia. A exibição, realizada entre 
os meses de maio e novembro, tinha como objetivo apresentar os avanços 
cientí!cos e tecnológicos daquele período, promovendo os preceitos 
modernos associados a uma ideia de progresso. 

Do ponto de vista político, o contexto da Europa naquela época foi 
marcado pela ascensão do totalitarismo em diferentes países, que culminou 
na Segunda Guerra, dois anos depois. Nesse sentido, a exposição de 1937 
tinha como um dos objetivos acalmar as tensões políticas e econômicas. A 
França estava sob o governo do Front populaire, uma coligação partidária 
de esquerda, que tentava, por meio da exposição, modernizar a imagem 
do novo governo. Com esse intuito, o país convidou artistas, arquitetos 
e designers para projetar pavilhões e, dentro deles, diversos murais21 
que explicitassem essas intenções, reforçando o aspecto pedagógico da 
própria exposição. 

21. É importante destacar os grandes 

murais abstratos de Robert e Sonia 

Delaunay, que foram expostos 

nos pavilhões &KHPLQ�GH�IHU�e 

$pURQDXWLTXH��



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida96

Dois pavilhões retrataram esse recurso pedagógico por meio da 
arquitetura e do design: o da Union des artistes modernes, que reuniu os 
projetos de seus membros, direcionados a uma produção voltada para a classe 
média; e o Temps Nouveaux, elaborado por Le Corbusier, com trabalhos dos 
arquitetos do Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM). 

22. Essa parceria se iniciou quando 

os artistas se conheceram, em 1930, 

na Alemanha. Antes da exposição de 

1937, ambos realizaram um projeto, 

no qual colaboraram com o interior de 

um apartamento �/D�PDLVRQ�GX�MHXQH�

KRPPH��para a Exposição Internacional 

de Bruxelas (Bélgica), em 1935. 

Fig. 2.16 e 2.17. Interior do 
pavilhão da 8QLRQ�GHV�$UWLVWHV�
0RGHUQHV durante a exposição de 
1937 (imagem à esquerda). Vista 
do pavilhão 7HPSV�1RXYHDX[, 
projeto de Le Corbusier, na 
exposição de 1937 (imagem à 
direita). Fonte: Arquivos do 0XVpH�
GHV�$UWV�'pFRUDWLIV (MAD Paris) e 
)RQGDWLRQ�/H�&RUEXVLHU. 

O pavilhão Temps Nouveaux foi montado com uma perspectiva 
móvel, composto de tecidos e feixes de metal. Tinha a intenção de 
ser transportado e circular por toda a França, para exibir os projetos 
modernos e representar um espaço de educação popular, conforme escreve 
o historiador Gilles Ragot (1987, p. 250). Um dos projetos apresentados 
foram as maquetes para um centro de férias (Centre de vacances et de loisir) 
de Eileen Gray, com a proposta de construção pré-fabricada e desmontável. 
Segundo a pesquisadora Caroline Constant (2007), esse trabalho faz parte 
de uma série de proposições da designer que, ao longo da década de 1930, 
dedicou-se a re"etir sobre as implicações sociais do que elaborava. 

Já os objetos exibidos no pavilhão da UAM eram diversos e 
reuniam os trabalhos dos integrantes da associação em muitas frentes, 
como tecelagem, cerâmica, pintura, vitrais, mobiliário e cartazes. Essa foi 
a última exposição coletiva do grupo antes da guerra. Um dos projetos 
apresentados foi uma cabine sanitária pré-fabricada, de Charlotte 
Perriand, Pierre Jeanneret e Le Corbusier. Além da participação de 
Charlotte Perriand no pavilhão da UAM, a designer também atuou 
junto à Fernand Léger22 (também membro da associação) no pavilhão 
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do Ministério da Agricultura. Eles realizaram grandes painéis, a partir de 
fotomontagens23, em colaboração com os arquitetos Henri Pacon e André 
Masson-Detourbet. 

Por mais que a intenção da exposição de 1937 fosse o reforço 
dos ideais modernos, o cenário de embates e instabilidades da política 
europeia !cou mais evidente a partir dos pavilhões da Alemanha e da 
União Soviética, posicionados um em frente ao outro. A pesquisadora 
Béatrice Joyeux-Prunel (2017) comenta sobre como a ascensão dos 
partidos extremistas no continente repercutiu em uma onda de crises, 
perseguições e migrações, que atingiram toda a Europa. Alguns marcos 
são considerados importantes para a compreensão desse período, como a 
ascensão do nazismo na Alemanha, que desencadeou no fechamento da 
Bauhaus, em 1933, e a radicalização da União Soviética com um sistema 
de intimidação e censura a partir de 1934. 

A autora pontua que, com a intensi!cação das perseguições às 
minorias políticas, houve uma dispersão e descentralização dos centros 
de produção intelectual e artística na Europa, fazendo com que muitas 
dessas pessoas reconstituíssem esses circuitos em outros lugares, como 
foi o caso de um grupo vinculado à Bauhaus, que migrou para os Estados 
Unidos e ali se estabeleceu, participando de instituições que deram 
continuidade à parte do legado da escola alemã. 

1938: Bauhaus 1919-1928, 
MoMA, Nova York, Estados Unidos —

A exposição Bauhaus: 1919-1928 ocorreu no Museu de Arte Moderna 
(MoMA), em Nova York, entre os meses de dezembro de 1938 e janeiro de 
1939. Naquele momento, parte dos professores e alunos tinham migrado 
para os Estados Unidos e estavam envolvidos na divulgação e consolidação 
do pensamento moderno bauhausiano nas escolas de design e arquitetura 
daquele país. O objetivo da exposição foi apresentar um panorama da 
Bauhaus dos nove anos em que a escola !cou sob supervisão de Walter 
Gropius (1919-1928), que compreendeu todo o período em Weimar e 
parte da fase em Dessau. 

De maneira mais ampla, a intenção da mostra era propagar as práticas 
educacionais desenvolvidas na escola alemã, tanto em relação ao modelo 
de ensino das aulas de teoria da forma quanto aos métodos de aplicação 
desses modelos nos objetos fabricados nas diversas o!cinas. O catálogo foi 

23. Um ano antes, Charlotte Perriand 

havia exibido um painel (/D�*UDQGH�

0LVqUH�GH�3DULV��fotomontagem) 

durante o 6DORQ�GHV�DUWV�PpQDJHUV� 
Na mesma ocasião, também expôs 

mobiliários com a proposta de atingir 

XP�S~EOLFR�PDLV�DPSOR��FDGHLUDV�

dobráveis), apresentadas no pavilhão 

da UAM, em 1937. 
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organizado por Ise Gropius, Walter Gropius e Herbert Bayer. Além deles, 
outros professores e alunos da Bauhaus, emigrados para os Estados Unidos, 
contribuíram com a elaboração da exposição, como é o caso do casal Josef 
Albers e Anni Albers, naquela época professores do Black Mountain 
College, e de Laszlo Moholy-Nagy, então diretor do Instituto de Design, em 
Chicago, que !cou conhecido como “nova Bauhaus”. 

24. Entre elas a de marcenaria, vitrais, 

cerâmica, metal, tecelagem, mural, 

WLSRJUD´D�H�OD\RXW. 

25.�1HVVD�pSRFD��FRP�DV�R´FLQDV�GH�
PRELOLiULR��PHWDO��WHFHODJHP��WLSRJUD´D��

IRWRJUD´D��PXUDO�H�HVFXOWXUD��

Fig. 2.20. Quadro com trabalhos 
das designers, apresentados no 
catálogo da exposição de 1938. 
Imagens superiores (da esquerda 
para a direita): Marianne Brandt 
(lâmpada, 1928); Florence Henry 
�IRWRJUD´D���������(OVH�0|JHOLQ�
(estudo de composição, 1922). 
Erna Niemeyer (Anunciação, 1922), 
imagem central à esquerda; Alma 
Buscher (cômoda, 1924), imagem 
central à direita. Imagens inferiores: 
WUDEDOKRV�GHVHQYROYLGRV�QD�R´FLQD�
de tecelagem da Bauhaus, período 
Weimar (imagens à esquerda 
e central) e no período Dessau 
(imagem à direita). Fonte: Catálogo 
da exposição %DXKDXV�����������, 
ocorrida no MoMA, em 1938. 

Fig. 2.18 e 2.19. Instalações da 
exposição %DXKDXV�����������, 
ocorrida no MoMA em 1938. 
)RQWH��6LWH�R´FLDO�GR�0R0$��

A partir do catálogo, estruturado em quatro partes, é possível 
observar quais foram as mulheres que participaram da exposição e quais 
categorias seus trabalhos são registrados. Dos 108 artistas e designers, 19 
são mulheres. Mesmo assim, é importante mencionar que o número de 
obras por artistas era variável, portanto, a proporção do volume de trabalhos 
expostos era diferente dessa comparação. Em sua primeira seção, que reunia 
o período de Weimar, documentando o curso preliminar e as o!cinas24, 
encontramos os trabalhos de Erna Niemeyer (posteriormente conhecida 
como Ré Soupault), Else Mögelin, Ida Kerkovius, Maria Rasch, Charlotte 
Victoria e Irmgard Sörensen-Popitz (depois, Söre Popitz) apresentadas ao 
longo dos cursos preliminares; Alma Buscher, na o!cina de marcenaria; 
e Marianne Brandt, no ateliê de metal. Já os nomes de Benita Otte, Ruth 
Hollós, Ruth Citroen-Vallentin, Gertrud Arndt (à época mencionada como 
G. Hantschk) e Marta Erps-Breuer (no catálogo, Martha Erps) constavam 
junto aos trabalhos realizados na o!cina de tecelagem.

Na segunda parte, que se referia ao período de Dessau - também 
com a descrição do curso preliminar e das o!cinas presentes25 -, estão 
Marianne Brandt e Gerda Marx, com trabalhos desenvolvidos no curso 
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preliminar. Na o!cina de tecelagem, são mencionados os trabalhos de 
Anni Albers, Gunta Stölzl, Lis Volger e Otti Berger. Florence Henry é 
citada na seção de fotogra!a.

A terceira parte do catálogo contém imagens dos trabalhos em pintura, 
escultura e artes grá!cas referentes aos nove anos de Bauhaus (1919-1928). 
Nessas páginas, não é mencionado o nome de nenhuma artista. Por !m, a 
quarta seção apresenta a propagação das ideias e das práticas da Bauhaus 
por meio dos trabalhos de seus professores e alunos, primeiro no contexto 
europeu e depois em instituições estadunidenses, a partir da migração de 
seus membros. Nessa etapa, apenas o nome de Otti Berger é citado.

Há dois trajetos importantes e complementares para pensarmos na 
redução do número de mulheres documentadas pelo catálogo ao longo dos 
anos, já que as seções são organizadas em uma perspectiva cronológica. O 
primeiro deles é que podemos perceber uma diminuição do número de 
trabalhos realizados por mulheres, à medida em que a escola se legitimava, 
o que !cou mais evidente entre as fases de Weimar e Dessau. O segundo está 
relacionado ao diálogo da Bauhaus com a indústria e, mais especi!camente, 
com a criação e consolidação da marca (Bauhaus GmbH) que, em muitos casos, 
atuava no apagamento da autoria, tornando o projeto de propriedade da escola. 

O caminho percorrido até aqui, em que apresentamos o contexto 
em que Marta Erps-Breuer e Klara Hartoch estavam inseridas, teve por 
objetivo nos direcionar aos seus per!s, compreendendo alguns aspectos 
centrais para nossa análise. Um deles é observar, por meio dos circuitos 
pro!ssionais e de ensino, as possibilidades e os espaços que se apresentavam 
a partir da formação em design àquela época. Mais especi!camente, tanto 
no caso de Klara quanto no de Marta, vemos ocorrer a partir do têxtil, 
mas não apenas restrito a esses artefatos. 

 Os deslocamentos presentes nas trajetórias das designers, mas 
também impulsionados pelo contexto político e econômico da Europa no 
começo do século 20, fazem parte de um cenário que está atrelado à própria 
constituição do campo do design a partir das escolas estruturadas fora do 
continente europeu. Estudando os cursos promovidos pelo MASP e MAM 
Rio ao longo das décadas de 1950 e 1960, destacamos, pelo menos, duas 
matrizes pedagógicas fundamentais que partem da Bauhaus, a partir de 
seus desdobramentos, após o fechamento da escola: a primeira com escolas 
de design e arquitetura nos Estados Unidos (o Black Mountain College, o 
Institute of Design de Chicago e a Harvard Graduate School); e a segunda 
com a estruturação da Escola de Ulm, na Alemanha. No quadro seguinte 
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(!gura 2.21), observamos os "uxos migratórios de algumas das mulheres 
que atuavam nesse período em direção a esses novos centros de ensino. 

Quando analisamos os trajetos, percebemos que há uma relação 
entre mulheres e ensino têxtil no design moderno, como é o caso de Anni 
Albers, que assumiu o departamento de tecelagem no Black Mountain 
College; Marli Ehrman, no Instituto de Chicago; e Klara Hartoch, no ateliê 
do MASP. No entanto, há trajetórias que não seguem essa con!guração, 
conforme poderemos observar no percurso de Marta Erps-Breuer, que 
parte do design têxtil da Bauhaus para o departamento de Biologia da 
Universidade de São Paulo. 
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Fig. 2.21. Mapa com os deslocamentos 
de mulheres por meio do ensino 
em design —
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)UDQNIXUW��$OHPDQKD�������©
©�6mR�3DXOR��%UDVLO�������

1RPH�DR�QDVFLPHQWR��
0DUWKD�0DJGDOHQD�(OLVDEHWK�(USV

— 2.1 Marta 
Erps-Breuer

 —

Marta Erps-Breuer26 foi uma designer e cientista alemã que atuou por 
quatro décadas no Brasil. Nascida no ano de 1902, em Frankfurt, na 
Alemanha, sua formação pro!ssional se iniciou por volta dos seus 20 anos 
de idade, na Bauhaus (1919-1933), escola alemã pioneira no ensino do 
design. O período em que esteve na instituição pode ser compreendido a 
partir de diversos registros27: o primeiro deles, de 1921, é uma gravura do 
aluno Rudolf Baschant28, que retrata a designer de per!l. Em seguida, entre 
os anos de 1922 e 1924, Marta integrou o grupo de estudantes regulares da 
Bauhaus, no período em que a escola se localizava em Weimar, conforme 
documento emitido por Walter Gropius, primeiro diretor da instituição. 

Fig. 2.22. Carta de Walter Gropius 
para Marta Erps-Breuer (1965), 
atestando que a designer foi aluna 
matriculada da Bauhaus entre 
os anos 1922 e 1924, em Weimar 
(Alemanha). Fonte: 2SHQ�$UFKLYH�
:DOWHU�*URSLXV.

26. Nos documentos que encontramos 

na Alemanha, o nome de Marta é escrito 

de várias maneiras. Na Bauhaus, alguns 

deles estão com a menção ao nome 

de nascimento, abreviado para Martha 

Erps, e outros com o nome após o 

casamento com Marcel Breuer, Martha 

Erps-Breuer. Já as cartas que foram 

escritas pela designer no Brasil, foram 

assinadas com seu nome sem a letra h 

(Marta Erps-Breuer). Optamos por usar 

D�JUD´D�GH�VHX�QRPH�GHVVD�IRUPD�

27. Encontramos em duas pesquisas 

datas diferentes em relação à 

permanência de Marta na Bauhaus: 

Sigrid Weltge (1993, p. 202) menciona 

o período de 1920 a 1923; já Patrick 

Rössler (2019, p. 215) fala em 1922 

a 1925. Preferimos, nesta pesquisa, 

adotar um período expandido que 

compreende todos os registros que 

encontramos (1921-1928).

28. Rudolf Baschant (1897-1955) nasceu 

em Salzburgo (Áustria). Foi aluno da 

Bauhaus entre os anos de 1920 e 1924 

(período Weimar). 
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Em 1925, Marta iniciou sua aproximação com o Brasil, onde 
visitou Ludwig Erps, seu irmão mais velho, que anos antes havia imigrado 
para o país. Pouco tempo depois de retornar para a Europa, em 1926, ela 
se casou com o arquiteto e designer Marcel Breuer (1902-1981)29, que, 
um pouco antes, havia se tornado mestre da o!cina de marcenaria e que 
integrou a escola como aluno no mesmo período que Marta. À época, a 
escola estava localizada em Dessau, cidade em que vivem até 1928. Nesse 
ano, com a saída de Breuer da Bauhaus, o casal se instalou em Berlim, 
onde o designer abriu seu primeiro escritório. Esse percurso foi comum 
na época para muitos outros integrantes da escola, como veremos.

Entre os anos de 1929 e 1930, a designer retornou mais uma vez 
ao Brasil e decidiu permanecer em São Paulo. Na cidade, Marta começou 
como ilustradora para trabalhos cientí!cos junto a dois médicos no bairro 
da República, na região central da capital paulista. Sua habilidade artística, 
técnica e de observação das análises microscópicas foram decisivas para 
que ela fosse convidada a integrar a equipe de pesquisadores da recém-
criada Universidade de São Paulo. Em 1935, a designer foi contratada 
como técnica de laboratório pelo professor André Dreyfus, que liderava o 
departamento de Biologia. 

Na Universidade de São Paulo, Marta desenvolveu um papel pioneiro 
nas pesquisas do departamento, publicando uma série de artigos ao longo 
de seus quase quarenta anos de atuação na instituição. Seus trabalhos se 
concentraram, sobretudo, no estudo de dois tipos de moscas: Rhynchosciara 
e Drosophila. Além da dedicação cientí!ca, Marta também se voltou aos 
trabalhos artísticos iniciados na Bauhaus. Mesmo tendo se estabelecido 
na América do Sul, ela continuou em contato com colegas da Bauhaus, 
com os quais se encontrou em diversas ocasiões e trocou correspondências 
com ênfase no !nal da década de 1960, quando percebemos uma tentativa 
da designer de relatar sua trajetória pro!ssional no Brasil e enviar sua 
produção para a Alemanha. Marta morreu em São Paulo, em 1977. 

Para documentar a trajetória da designer, optamos por separar sua 
produção em três momentos, dois deles atrelados à escola alemã, e o último 
ligado à Universidade de São Paulo. No período em que a Bauhaus esteve em 
Weimar (1919-1924), encontramos uma produção de Marta mais próxima 
à o!cina de tecelagem; já em Dessau (1925-1931), notamos uma circulação 
maior da designer por outras o!cinas (escultura, tipogra!a, mobiliário), 
além de uma aproximação com técnicas de fotogra!a. Em sua trajetória 
no Brasil, mencionaremos a produção cientí!ca que ela desenvolveu no 

29. Marta Erps-Breuer conheceu Marcel 

Breuer no período de Weimar em que 

ele era aluno da escola (1920-1924). 

A pesquisadora Magdalena Droste 

(2019) menciona que a nomeação do 

GHVLJQHU�FRPR�MRYHP�PHVWUH�GD�R´FLQD�

de marcenaria ocorreu em 1925, cargo 

que ocupou até 1928. Sobre a trajetória 

de Marcel Breuer, ver mais em: Robert 

Gatje (2000). 
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Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São 
Paulo (USP) e as cartas que trocou com os colegas da Bauhaus, nas quais 
detalhou seu percurso de vida e trabalho, material a partir do qual foi 
possível conhecer algumas das obras realizadas no Brasil. 

Período Weimar (1921-1924) —

O percurso de Marta Erps-Breuer em Weimar seguiu a trajetória de formação 
de muitas designers na escola alemã. Por isso, antes de documentarmos seus 
trabalhos no período, é importante contextualizarmos as possibilidades 
de pro!ssionalização e os espaços que foram permitidos às mulheres na 
Bauhaus. As pesquisas de Magdalena Droste (1990)30 e Sigrid Weltge 
(1993) são fundamentais para essa compreensão. Em seus trabalhos, elas 
analisaram desde os desa!os de ingresso – impedimentos institucionais e 
lugares onde as mulheres eram melhor aceitas –, até como esses aspectos 
repercutiram na produção dos artefatos e nas hierarquias atribuídas a eles. 

Segundo Droste (2019, p. 84), o primeiro discurso do diretor Walter 
Gropius aos estudantes da Bauhaus foi elaborado garantindo “absoluta 
igualdade de direitos, mas também de igualdade absoluta de obrigações” 
para todos os alunos. Gropius mencionou que não haveria “nenhum 
tratamento especial para as mulheres, [já que] no trabalho todos são 
artesãos”. A Constituição de Weimar, de 1919, garantia liberdade ilimitada 
ao ensino para as mulheres. Porém, em 1920, devido ao número excessivo 
de candidatas para entrada na escola, Gropius sugeriu ao Conselho dos 
Mestres que a seleção deveria ser mais rigorosa, particularmente no 
caso das futuras designers. Nesse momento, a escola já contava com um 
grande número de mulheres o que, para ele, poderia diminuir o prestígio 
da instituição. Seu conselho foi de que elas, após o primeiro ano de curso 
básico, fossem encaminhadas à o!cina de tecelagem. 

Além do têxtil, a cerâmica e a encadernação foram alternativas, 
porém, essa última atividade se encerrou em 1922. Em outubro do ano 
seguinte, a escola recomendou não admitir qualquer aluna no ateliê de 
cerâmica, o que foi revogado pouco tempo depois por falta de mão-de-
obra nessa o!cina. Droste (2019, p. 87) sintetiza a época da Bauhaus em 
Weimar como um período que di!cultou o acesso das mulheres. Mesmo 
diante desse cenário, é importante destacar que as designers circularam, 
produziram e se destacaram em diversas o!cinas da escola, como é o 
caso de Marianne Brandt (1893-1983), na o!cina de metal, de Marguerite 

30. A primeira edição do livro %DXKDXV��

��������� foi no ano de 1990. Após isso, 

o livro teve publicações posteriores e a 

versão mais recente foi atualizada em 

2019, que utilizamos nesta pesquisa. 
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Friedlaender (1896-1985), na de cerâmica, e de Alma Buscher (1899-
1944), na de mobiliário, conforme menciona a autora. 

As decisões institucionais tomadas nos primeiros anos da escola 
evidenciam que os ideais revolucionários da Bauhaus foram construídos 
com base na percepção da sociedade tradicional da época, com nítida 
divisão entre os papéis sociais de gênero, o que delimitou espaços e 
liberdades diferentes para mulheres e homens. A “absoluta igualdade de 
direitos”, defendida por Gropius no discurso de abertura da escola, não 
se con!gurou absoluta para todos, havendo uma de!nição especí!ca de 
igualdade e de direitos para cada gênero. 

Para as pesquisadoras Ulrike Müller, Ingrid Radewaldt e Sandra 
Kemker (2009), isso se re"ete no fato de que, ao longo dos anos, a 
matrícula de mulheres diminuiu drasticamente: em 1919, havia 84 
estudantes mulheres para 79 homens. Já no último ano (1932-1933), esse 
número foi de 25 mulheres para 90 homens. Em 1922, ano em que Marta 
Erps-Breuer - à época com 20 anos - entrou como aluna matriculada na 
Bauhaus, eram 52 estudantes mulheres para 95 estudantes homens. 

A trajetória de Marta acompanha o cenário da escola para as 
mulheres: no seu primeiro ciclo, cursou o programa básico; no segundo, 
participou da etapa voltada às o!cinas e aos materiais, no caso dela, 
aplicado principalmente ao ateliê de tecelagem. De acordo com o programa 
da Bauhaus de 1922, essa formação era composta por um curso preliminar 
de teoria da forma (Vorlehre), com duração de seis meses, e posteriormente 
um período de três anos de formação nos ateliês (Werklehre), que incluía 
um curso para aprofundar a re"exão sobre a forma, acompanhado de 
estudos de cor, composição e construção (Magdalena Droste, 2019, p. 73).

Ao procurar pelos trabalhos de Marta no arquivo da Bauhaus, em 
Berlim, encontramos o registro de duas gravuras, elaboradas durante o curso 
preliminar, feitas com a técnica de ponta seca, em 1922 (!guras 2.23 e 2.24), e 
duas peças têxteis, uma de 1923 (!gura 2.28) e outra do ano seguinte (!gura 
2.29), essas últimas no período de formação na o!cina de tecelagem.

 Nas gravuras elaboradas, observamos experimentos com uma 
linguagem !gurativa. Apesar da diferença de perspectiva e de disposição 
dos elementos nos dois trabalhos, as obras se aproximam pelo uso de 
formas reconhecíveis na própria natureza. É interessante pontuar que 
esses estudos foram realizados como parte do curso introdutório sobre os 
fundamentos da forma, que tinha como intuito desenvolver as habilidades 
individuais dos alunos por meio de estudos de caráter experimental. 
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Além das aulas regulares que compunham a grade do primeiro 
semestre, outros cursos davam continuidade a essa re"exão sobre a forma, 
como o ministrado pelo pintor Paul Klee31. Em suas aulas, Klee trabalhava 
em uma abordagem32 que unia o olhar interior do artista com o mundo 
exterior. O objetivo era buscar uma síntese que partisse da natureza, mas 
que fosse direcionada a uma concepção de mundo do próprio indivíduo. 
Quanto mais constante fosse esse diálogo, maior a capacidade que o 
aluno adquiriria para criar de maneira livre as formas abstratas (Droste, 
2019, p. 136). Para o professor, era fundamental o domínio dos elementos 
encontrados na natureza (o pictórico), para depois realizar a síntese e 
expressá-la por meio de formas abstratas. 

Fig. 2.23 e 2.24. Gravura intitulada 
ª%XUUR«���������FRP�WpFQLFD�GH�SRQWD�
seca (imagem à esquerda). Gravura 
LQWLWXODGD�ª3DVWRU�FRP�YDFD«���������
com técnica de água forte e ponta 
seca (imagem à direita). Fonte: 
%DXKDXV�$UFKLY�%HUOLQ.

Fig. 2.25 e 2.26. Gravura “Vista da 
MDQHOD«�GHVHQYROYLGD�SHOR�GHVLJQHU�
Carl Jucker, em 1922 (imagem à 
esquerda). Fonte: Droste (2019, 
S��������*UDYXUD�ª&RPSRVLomR«��
elaborada por Rudolf Baschant, 
técnica: água forte (imagem à 
direita). Fonte: Catálogo %DXKDXV��
���������� editado por Herbert 
Bayer, Ise Gropius e Walter 
Gropius (1938). 

31. Paul Klee (1879-1940) nasceu 

em Münchenbuchsee (Suíça). Sua 

formação artística se iniciou em 1899, 

na escola particular de pintura +HLQULFK�

.QLUU e, posteriormente, na Academia 

de Arte de Munique, de 1900 a 1901. No 

início dos anos 1920, já era considerado 

um dos artistas mais importantes do 

expressionismo. Em 1921, Paul Klee 

começou a ensinar na Bauhaus, onde 

permaneceu até 1931. Nesse mesmo 

ano, o pintor se mudou para Dusseldorf 

e assumiu o posto de professor na 

academia de arte. 

32. Essa abordagem foi sintetizada 

em um ensaio intitulado�&DPLQKR�GR�

(VWXGR�GD�1DWXUH]D, escrito por Paul 

Klee, em 1923. Ver mais em: Magdalena 

Droste, 2019, p. 130.



A relação entre forma e natureza está presente nas gravuras 
desenvolvidas por Marta e também é encontrada nos trabalhos de Carl 
Jakob Jucker33 e Rudolf Baschant, seus colegas de Weimar. Eles produziram 
gravuras que exploravam os mesmos elementos !gurativos que parecem 
ter sido elaborados nos exercícios de Paul Klee. 

Enquanto a primeira !gura, de Carl Jucker, retrata a observação de 
uma cena cotidiana da escola de uma maneira mais realista - onde vemos 
um animal, a cidade, plantas e instrumentos de trabalho -, a segunda, de 
Rudolf Baschant, representa elementos da natureza a partir de uma maior 
"uidez da forma - o que nos parece uma transição para uma linguagem 
abstrata, conforme o percurso proposto por Paul Klee em suas aulas. Essa 
experimentação de linguagem aparece em trabalho posterior de Baschant, 
um cartaz que ele apresenta para a primeira exposição da Bauhaus, em 
1923. Nele, o !gurativo dá lugar a um conjunto de formas e cores em uma 
composição abstrata, a partir de elementos geométricos. 

Fig. 2.27. 3HoD�JUi´FD�GH�
Rudolf Baschant para a primeira 
exposição da Bauhaus (1923). 
Fonte: MoMA. 

33. Carl Jakob Jucker (1902-1997) 

nasceu em Zurique (Suíça). O designer 

entrou na Bauhaus em 1922 e, após 

concluir o curso preliminar, se dedicou 

DRV�HVWXGRV�QD�R´FLQD�GH�PHWDO��3DUD�

a exposição experimental $P�+RUQ�

em 1923, ele participou do projeto da 

luminária WA24 (vidro e metal) para a 

casa modelo junto ao designer Wilhelm 

Wagenfeld (1900-1990), que produziu 

D�YHUVmR�´QDO�QR�DQR�VHJXLQWH��$�SHoD�

foi posta à venda em duas versões e 

comercializadas pela marca da escola 

(%DXKDXV�*PE+). Em 1923, o ateliê 

de metal estava sob a supervisão 

de László Moholy-Nagy. Segundo 

Droste (2019, p. 172), até hoje existem 

controvérsias em torno da autoria. 

No caso dessa peça, o Wagenfeld 

WHULD�´QDOL]DGR�R�SURGXWR�D�SDUWLU�

dos trabalhos de experimentação de 

Jucker. Esse caso levanta discussões 

sobre a proposta da criação da marca 

da Bauhaus, os projetos desenvolvidos 

em conjunto nos ateliês (por meio de 

testes e aprimoramentos contínuos) 

e a comercialização dos produtos em 

uma condição de assinatura individual 

(essa discussão foi apresentada no 

início deste capítulo, quando situamos 

a relação dos objetos têxteis nos 

projetos para a %DXKDXV�*PE+). 
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No caso de Marta, a experimentação da forma é percebida nas 
peças que a designer elaborou em seu percurso na o!cina de tecelagem 
da escola. Em 1923, ela participou da primeira exposição da escola, com 
um tapete estruturado a partir de elementos geométricos. A produção 
dos objetos têxteis em Weimar foi marcada por uma forte relação entre 
utilidade e experimentação. Essa diretriz geral foi reiterada por Walter 
Gropius em sua conferência de abertura para a exposição de 1923. Com 
o título “Arte e técnica, uma nova unidade”34, o arquiteto defendeu a 
necessidade de unir ainda mais os processos criativos ao conhecimento 
técnico. Essa junção conduziria a uma aplicação funcional e utilitária 
dos objetos artísticos, o que possibilitaria também a comercialização das 
peças desenvolvidas na Bauhaus.

Nesse período, o ateliê de tecelagem estava sob a supervisão do pintor 
Georg Muche35. Foram produzidos artigos que integravam o mobiliário, 
além de tapetes e murais para a Exposição Bauhaus daquele ano e também 
para a casa experimental Am Horn, como é o caso do trabalho de Marta 
Erps-Breuer junto ao mobiliário de Marcel Breuer para a sala de estar. À 
época, Marcel era estudante da escola e participava da o!cina de mobiliário, 
dirigida por Walter Gropius. Um dos objetivos da exposição era construir 
uma casa modelo totalmente mobiliada a partir dos projetos da escola, para 
apresentar a estreita colaboração entre as o!cinas. 

Sobre o tapete elaborado por Marta, a pesquisadora Sigrid Weltge 
(1993, p. 60) destaca a disposição dos elementos geométricos que uni!ca 
os demais objetos na sala e conduz o olhar do observador de um ponto 
do espaço para o outro. Enquanto os móveis de Marcel Breuer parecem 
pesados, diferente da produção que ele vai desenvolver mais tarde, no 
período de Dessau, a peça têxtil de Marta, elaborada em lã, parecia 
conter um equilíbrio entre forma e espaço. Há, ainda, na peça, um caráter 
assimétrico em quadrados, retângulos, linhas retas e tortas. 

Em trabalho posterior (de 1924)36, há uma composição a partir 
de formas geométricas. Nessa peça, notamos que a preocupação com a 
utilidade !ca mais evidente: o artefato é pensado para servir tanto como 
manta quanto como capa para piano, fazendo uso de material mais leve, 
em uma mistura de lã com algodão. Nesse caso, percebemos a justaposição 
das camadas por meio da utilização de cores e texturas. 

A pesquisadora T’ai Smith (2014) aponta esse trabalho de Marta 
como parte de um período de transição entre Weimar e Dessau. Para a 
autora, a elaboração da obra de Marta em grande formato e a utilização de 

34. Ver mais: Magdalena Droste (2019) 

e Catálogo da exposição %DXKDXV�������

����, MoMA (1938). 

35. É importante mencionar que o 

projeto da casa experimental $P�+RUQ 

é de Georg Muche (1895-1987), que 

assumiu a direção e a organização da 

exposição de 1923. Muche substituiu 

Johannes Itten em 1921, que até então 

HUD�R�PHVWUH�GD�IRUPD�QD�R´FLQD�GH�

tecelagem. Ver mais em: Sigrid Weltge 

(1993, p. 59).

36. A autoria desse trabalho é discutida 

no capítulo 5 desta tese, a partir de 

uma carta que a designer trocou com 

Kurt Schmidt. 
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Fig. 2.28. Sala de estar com 
móveis de Marcel Breuer, tapete 
de Marta Erps-Breuer e luminária 
do designer Gyula Pap (1899-
1983), na casa experimental�$P�
+RUQ, que integrava a primeira 
exposição com o trabalho dos 
mestres e alunos, em Weimar 
no ano de 1923. Fonte: %DXKDXV�
$UFKLY�%HUOLQ�

materiais como algodão e lã são características da tecelagem praticada em 
Weimar. No entanto, a designer antecipa a experimentação das camadas 
a partir desses mesmos materiais, o que ocorre depois, em dimensões 
menores e com outros materiais, como a inserção de !os sintéticos, já sob 
a supervisão de Gunta Stölzl37 (1897-1983), em Dessau.

A autora divide a o!cina de tecelagem em duas fases: a primeira, 
atrelada a Georg Muche, com itens maiores, em uma combinação entre 
uma tecelagem pictórica e uma preocupação com a funcionalidade das 
peças; já, a segunda, com a direção de Gunta Stölzl, em que há uma 
experimentação de materiais com protótipos têxteis menores e um 
estreitamento do diálogo com a indústria. Os dois trabalhos têxteis de 
Marta não reproduzem o pictórico, linguagem mais presente no período 
de Weimar, por isso acreditamos que eles já apontam para o que será 
produzido na o!cina em Dessau, mesmo que conservem dimensões 
maiores e processos de fabricação artesanal. 

Fig. 2.29. Trabalho atribuído 
a Marta Erps-Breuer: coberta/ 
mural têxtil/ capa de piano (1924). 
Dimensões: 230 x 113 cm. Fonte: 
%DXKDXV�$UFKLY�%HUOLQ� 

37. A designer foi aluna da Bauhaus 

entre os anos de 1919 e 1925. Em 

������*XQWD�6W|O]O�DVVXPLX�D�R´FLQD�

de tecelagem como jovem mestre da 

forma. Apesar da nomeação, só em 

1927 a organização e o teor do curso 

´FDUDP�VRE�VXD�FRQGXomR��$�GHVLJQHU�

permaneceu na escola até 1931, dois 

anos antes do fechamento da Bauhaus. 
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Ao entrar em contato com a história documentada da escola e a 
vinculação das mulheres à o!cina de tecelagem, notamos uma série de 
impedimentos institucionais no acesso das mulheres aos espaços de 
formação. Há um percurso na própria história da Bauhaus que conduz 
as mulheres a determinados lugares e artefatos. O que encontramos 
em muitas trajetórias que vemos ao lado da de Marta é que, apesar das 
restrições e do direcionamento à o!cina de tecelagem, elas circularam e 
adquiriram habilidades diversas empregando-as em seus percursos. 

Portanto, percebemos que um caminho possível para nossa 
análise não é o de compreender o têxtil como “território essencialmente 
de mulheres”, mas sim observar de quais maneiras ele foi utilizado 
pelas mulheres como um espaço de trabalho e de experimentação 
artística. Nessa perspectiva, a trajetória de Marta nos fornece elementos 
importantes para compreender as possibilidades de pro!ssionalização e 
atuação das mulheres no campo do design. 

Sobre isso, Sigrid Weltge (1993, p. 64) menciona o !m da fase de 
Weimar como um momento importante na trajetória das designers. A autora 
destaca três movimentos distintos na passagem de Weimar para Dessau: o 
primeiro, foi a saída das artistas que não concordavam com a abordagem 
industrial, como é o caso de Benita Otte (1892-1976)38, que aceitou o convite 
para coordenar o departamento de tecelagem de Burg Giebichenstein, em 
Halle (Alemanha), instituição orientada para o artesanal. 

O segundo movimento foi o das alunas que seguiram para a 
experimentação voltada para a indústria e se tornaram pioneiras no 
design têxtil, o que observamos na trajetória de Gunta Stölzl - que 
assumiu a direção da o!cina de tecelagem39 -, Anni Albers (1899-1994) 
e Marli Ehrman (1904-1982). As duas últimas migraram para os Estados 
Unidos após o fechamento da escola e se tornaram referência no ensino 
têxtil: Anni Albers assumiu o departamento no Black Mountain College e 
Marli Ehrman, no Instituto de Design de Chicago. 

Por último, as alunas que decidiram aplicar o conhecimento que 
obtiveram na Bauhaus em outras áreas, como Ida Kerkovius (1879-1970) 
e Dörte Helm (1898-1941) com a pintura, Ré Soupault (1901-1996, nos 
primeiros anos da escola seu nome é mencionado como Erna Niemeyer) 
com cinema, fotogra!a e moda, e da própria Marta Erps-Breuer, que 
migrou para o Brasil e atuou como ilustradora e cientista, na Universidade 
de São Paulo.

38. Benita Otte nasceu em Stuttgart. 

A designer estudou desenho em 

Düsselford (1911-1913) e obteve a 

KDELOLWDomR�GH´QLWLYD�GH�SURIHVVRUD�

em 1918. Em 1920, ela entrou como 

aluna na Bauhaus e permaneceu até 

������DWXDQGR�QD�R´FLQD�GH�WHFHODJHP��

Na exposição de 1923, Benita Otte 

participou do projeto de interiores da 

cozinha da casa experimental $P�+RUQ��

39.�1R�SHUtRGR�GH�'HVVDX��D�R´FLQD�GH�
tecelagem continuou sob supervisão 

de Georg Muche até 1927. Segundo 

Droste (2019), a organização e o 

FRQWH~GR�GR�FXUVR�GH�WHFHODJHP�

estavam a cargo de Gunta Stölzl, aluna 

do ateliê no período de Weimar, porém 

sua nomeação ocorreu somente dois 

anos depois, com a saída de Muche da 

Bauhaus.
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Após concluir o curso na Bauhaus, Marta esteve no Brasil pela 
primeira vez em 1925. Os professores Carlos Ribeiro Vilela e Antonio 
Brito da Cunha (2006)40, que foram seus colegas no Departamento de 
Genética e Biologia Evolutiva da USP, relataram que, em maio daquele 
ano, a designer decidiu visitar seu irmão mais velho, Ludwig, que havia 
migrado da Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial. No 
Brasil, Ludwig Erps se instalou em uma fazenda entre os municípios 
de Miracatu e Juquiá, em São Paulo. No ano seguinte, Marta retornou 
à Europa e se casou com Marcel Breuer, que havia sido recentemente 
nomeado responsável pela o!cina de mobiliário da Bauhaus, em Dessau. 

Em carta enviada por Marcel Breuer a Mathilde Erps (mãe de 
Marta), em julho de 1926, ele relatou que Marta estava prestes a retornar 
do Brasil para Alemanha e que eles haviam decidido se casar nos próximos 
meses. No mês seguinte ao retorno, Marta casou-se com Marcel Breuer, 
em 14 de agosto de 1926, em Frankfurt, conforme certidão de casamento 
encontrada em acervo na Alemanha.

40. O artigo escrito pelos professores 

foi fruto de um projeto institucional 

de resgate da memória da USP. Nessa 

publicação, eles relataram a trajetória 

de Marta, incluindo suas principais 

publicações e suas contribuições para o 

campo da genética.

Fig. 2.30. )RWRJUD´D�GH�0DUWD�H�
Marcel Breuer, em 1926, ano em 
que se casaram na Alemanha. 
Fonte: 0DUFHO�%UHXHU�'LJLWDO�
$UFKLYHV.
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Período Dessau (1926-1928) —

Por conta de diversos problemas políticos e econômicos, o diretor 
Walter Gropius e o Conselho de Mestres da Bauhaus decidiram fechar 
a escola no !nal de 1924 e rescindiram seus contratos com o Estado de 
Turíngia, ao qual a escola de Weimar estava atrelada até o momento. No 
ano seguinte, depois de aceitarem a oferta de transferência para a cidade 
de Dessau, iniciou-se um novo período, marcado pela construção de um 
novo prédio, com os ideais do projeto moderno da escola. 

Segundo Magdalena Droste (2019, p. 282), o trabalho da Bauhaus 
em Dessau era uma continuação direta dos esforços de Weimar. A 
escola queria fomentar o desenvolvimento do morar moderno em todos 
os aspectos, dos utensílios domésticos ao bloco de apartamentos, tal 
como ocorreu na exposição da casa modelo Am Horn, em 1923. Apesar 
da continuidade, ocorreram mudanças signi!cativas no programa 
pedagógico: o número de o!cinas foi reduzido para seis - mobiliário, 
metal, pintura mural, tecelagem, impressão tipográ!ca e escultura. Além 
disso, Walter Gropius decidiu que a Bauhaus deveria ter um subtítulo: 
Instituto Superior da Forma. 

Nesse processo, quatro antigos estudantes do período de Weimar 
- Hinnerk Scheper, Marcel Breuer, Joost Schmidt e Herbert Bayer - 
assumiram os departamentos na categoria de “jovens mestres”. Na imagem 
seguinte (!gura 2.31), Marta Erps-Breuer aparece ao lado de Marcel Breuer 
e do casal Lou Scheper-Berkenkamp (1901-1976) e Hinnerk Scheper 
(1897-1957), que também se conheceram no período de Weimar. Em 1925, 
Hinnerk Scheper foi nomeado como mestre da o!cina de pintura mural e 
o casal se mudou para Dessau. Nesse mesmo ano, Marcel Breuer assumiu a 
o!cina de mobiliário, onde permaneceu até 1928. 

Em relação ao período de Dessau, não encontramos nenhum 
registro de trabalho de Marta na escola. Nessa fase, acreditamos que ela 
tenha frequentado de maneira informal alguns ateliês de Dessau. Essa 
hipótese tem relação com os depoimentos41 dos professores Carlos Vilela 
e João Morgante, membros do Departamento de Genética e Biologia 
Evolutiva da USP. Ambos relataram que as pesquisas que a designer 
desenvolveu na instituição eram permeadas por trabalhos em desenho, 
fotogra!a, colagem, madeira e cerâmica, provavelmente resultado de suas 
experimentações na escola alemã. É possível que ela tenha circulado por 

41. Os depoimentos foram obtidos 

em entrevistas no Departamento de 

Genética e Biologia Evolutiva da USP, 

realizadas por esta pesquisadora entre 

os meses de março e junho de 2019.
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outras o!cinas, e não apenas a de tecelagem, desde à época de Weimar, 
como é o caso da cerâmica, que foi fechada antes da transferência da 
Bauhaus para Dessau. 

No acervo do departamento em que Marta trabalhou, na USP, 
consultamos diversos cadernos de estudos elaborados por ela, e uma 
série de fotogra!as, que eram utilizados pela designer na sistematização 
e documentação de suas pesquisas no campo das ciências biológicas. 
Além disso, Marta desenvolveu protótipos dos insetos que analisava, em 
madeira ou cerâmica. Ao observarmos as habilidades técnicas presentes 
nos estudos realizados no Brasil, percebemos o emprego de conhecimentos 
por Marta que podem estar ligados a sua formação multidisciplinar nos 
anos de proximidade com a Bauhaus. 

Fig. 2.31. Marta Erps-Breuer 
e Marcel Breuer, à direita da 
imagem, ao lado do casal Lou 
Scheper-Berkenkamp e Hinnerk 
Scheper no bloco de alojamento 
dos estudantes. Dessau, 1926. 
Fonte: %DXKDXV�$UFKLY�%HUOLQ�
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Fig. 2.32. Quadro com trabalhos 
de Marta Erps-Breuer realizados 
no Departamento de Genética e 
Biologia Evolutiva da Universidade 
de São Paulo. Imagem 1 (superior 
j�HVTXHUGD���IRWRJUD´D�ª%DUDWD�
GiJXD�FRP�RYRV«��GH�������
imagem 2 (superior à direita): 
caderno com desenhos realizados 
D�SDUWLU�GH�IRWRJUD´DV�DPSOLDGDV�
(década de 1930); imagem 3 
(inferior à esquerda): caderno 
de estudos década de 1930, com 
desenhos de células e tecidos 
biológicos, intitulado por ela 
ª&DGHUQR�7HFKQLFD�0DUWD�%UHXHU«��
imagem 4 (inferior à direita): 
escultura em madeira da espécie 
'URVRSKLOD�PHODQRJDVWHU�(1959). 
Fonte: Acervo do Departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva 
da Universidade de São Paulo. 

Em relação aos trabalhos acima, percebemos a possibilidade de 
aproximação de Marta com duas o!cinas da Bauhaus, à época de Dessau: 
a de tipogra!a, sob a direção de Herbert Bayer (1900-1985)42, e o ateliê 
de escultura, sob a direção de Joost Schmidt (1893-1948)43. Em ambas as 
o!cinas, a fotogra!a era utilizada como suporte para as experimentações. 
No caso da de escultura, Schmidt a empregava como uma maneira de 
explorar os objetos tridimensionais, em sua distorção, rotação e re"exo. 

Já na tipogra!a, Bayer trabalhava em conjunto com Moholy-Nagy 
(1895-1946)44 no uso da fotogra!a para a elaboração de composições 
tipográ!cas (Droste, 2019). Em uma imagem obtida no acervo da 
Bauhaus, observamos a proximidade entre os casais Lucia Moholy e 
László Moholy-Nagy, e Marta Erps-Breuer e Marcel Breuer, como no 
registro do grupo em uma viagem de férias em 1926. 

Lucia Moholy45 (1894-1989) foi uma das fotógrafas mais atuantes da 
escola, ainda que não estivesse vinculada formalmente como participante, 
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seja como aluna ou como mestre, seus trabalhos documentaram os espaços 
internos e externos da Bauhaus em uma série de retratos dos prédios, dos 
objetos produzidos nas o!cinas, dos integrantes e do cotidiano da escola. 
Após o fechamento da instituição, suas fotogra!as foram amplamente 
divulgadas por Walter Gropius46, Herbert Bayer47 e László Moholy-Nagy48, 
especialmente na fase de divulgação da Bauhaus nos Estados Unidos. 

Ainda que nesse período não fosse uma o!cina especí!ca, o que 
ocorreu em 1929, a fotogra!a desempenhou um papel bastante importante, 
tanto em relação às experimentações quanto na documentação e 
propagação das ideias da Bauhaus e do moderno. Além de Lucia Moholy, 
há um conjunto de mulheres que também trabalhou com fotogra!a na 
escola: Ellen Auerbach (1906-2004), Gertrud Arndt49 (1903-2000), Grete 
Stern (1904-1999), Irene Bayer (1898-1991), Irene Ho$man (1903-1971), 
Kattina Both (1905-1985) e Ré Soupault (1901-1996). Algumas delas, 
após concluírem a formação na o!cina de tecelagem, seguiram para a 
fotogra!a, como Gertrud Arndt e Ré Soupault. Outras cursaram ateliês 
diferentes, como no caso de Kattina Both (na o!cina de mobiliário). Por 
!m, algumas chegaram a Bauhaus já pelo interesse em fotogra!a, como 
Ellen Auerbach, Irene Ho$man e Grete Stern. 

Fig. 2.33. Marta Erps-Breuer, ao 
lado de colegas, em passeio de 
bicicleta na Suíça. Da esquerda 
para a direita: Lucia Moholy, László 
Moholy-Nagy, Marcel Breuer e 
Marta Erps-Breuer. Suíça, 1926. 
Fonte: %DXKDXV�$UFKLY�%HUOLQ�

42. Herbert Bayer nasceu na Áustria 

em 1900. Foi aluno da Bauhaus entre os 

anos de 1921 e 1925. Em 1925 tornou-se 

UHVSRQViYHO�SHOD�R´FLQD�GH�WLSRJUD´D�H�

publicidade como jovem mestre, onde 

permaneceu até 1928. 

43. Joost Schmidt nasceu na Alemanha, 

em 1893. Foi aluno da Bauhaus entre 

os anos de 1919 e 1925. Em 1925, casou-

se com Helene Nonné, também aluna 

da escola. Na Bauhaus Dessau, Joost 

Schmidt se tornou jovem mestre 

UHVSRQViYHO�SHOD�R´FLQD�GH�HVFXOWXUD�

�����¨�������DOpP�GD�R´FLQD�GH�

SXEOLFLGDGH��GH�WLSRJUD´D�H�LPSUHVVmR��

D�TXDO�RV�HVWXGRV�GH�IRWRJUD´D�HVWDYDP�

vinculados (1928-1932).

44. László Moholy-Nagy nasceu na 

Hungria, em 1895. Na Bauhaus, atuou 

entre os anos de 1923 e 1928 como 

PHVWUH�GD�IRUPD��&RPR�FKHIH�GD�R´FLQD�

de metal, promoveu o design moderno 

de iluminação e o desenvolvimento de 

protótipos e, portanto, a transição do 

artesanato manual para as tecnologias 

industriais. Como co-organizador e 

GHVLJQHU�JUi´FR�GRV�OLYURV�GD�%DXKDXV�

de 1924 e da revista Bauhaus de 1926, 

0RKRO\�1DJ\�WHYH�XPD�LQµXrQFLD�

decisiva na rede internacional e na 

imagem da Bauhaus.

45. Lucia Moholy (nome ao nascimento: 

Lucia Schulz) nasceu em Praga, em 1894. 

$WXRX�FRPR�IRWyJUDID�QmR�R´FLDO�GD�

Bauhaus entre os anos de 1921 e 1928. 

Depois de deixar a Bauhaus em 1928, 

WUDEDOKRX�FRP�D�DJrQFLD�IRWRJUi´FD�

Mauritius e foi representada na exposição 

)LOP�XQG�)RWR da 'HXWVFKHU�:HUNEXQd, 

em Stuttgart, em 1929, ano em que se 

separou do marido (casaram-se em 

1921). Como sucessora de Otto Umbehr 

(conhecido como Umbo), foi contratada 

como professora especialista em 

IRWRJUD´D�QD�HVFROD�GH�-RKDQQHV�,WWHQ��

em Berlim. Em 1933, emigrou via Praga, 

Viena e Paris para Londres e lá trabalhou 

como fotógrafa e autora de retratos.
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O ano de 1928 foi marcado pela saída de Walter Gropius da direção 
da escola. O pedido de demissão de Gropius foi acompanhado pela 
partida de três mestres das o!cinas de Dessau: Herbert Bayer, Moholy-
Nagy e Marcel Breuer50. Ao se desvincular da instituição, Marcel e Marta 
mudaram-se para Berlim, onde ele abriu um escritório de arquitetura 
e atuou em projetos de design de interiores e mobiliário. Em relação à 
trajetória de Marta em Berlim, não encontramos nenhum registro. No 
início da década de 1930, com a decisão de Marta de migrar para o Brasil, 
o casal se separou (o que foi formalizado em 1936).

Brasil (Universidade de São Paulo) —

Em cartas trocadas com Kurt Schmidt51, colega de Marta do período de Weimar 
e com quem ela se correspondeu com frequência de 1967 a 1970, a designer 
mencionou sua mudança de!nitiva para o Brasil, em 1931. Ela escreveu: 

Batalhei aqui [em São Paulo] sozinha. Cheguei aqui sem dinheiro e sem 
qualquer conhecimento do idioma e não conhecendo ninguém. (...) Por 
coincidência, ou seja, através de um anúncio de jornal, cheguei a um 
médico o%almologista onde eu fazia desenhos microscópicos, quer dizer, 
pinturas. (...) Quando ele assumiu o cargo de professor em uma nova 
universidade de medicina [a Universidade de São Paulo], me levou junto 
me dando o cargo de técnica para a nova Faculdade de Filoso!a, Ciências 
e Letras, no setor de Biologia. (ERPS-BREUER, 19 de agosto de 1967)

Fig. 2.34. Marta Erps-Breuer, à 
direita da foto, ao lado de duas 
colegas da Bauhaus no período 
GH�'HVVDX��HP�XPD�IRWRJUD´D�GH�
Katt Both (Kattina Both). Fonte: 
6LWH Deutschland.de, a partir da 
coleção particular de Katt Both. 

46. Após sua saída da Bauhaus, 

em 1928, Walter Gropius mudou 

para Berlim, onde trabalhou como 

arquiteto. De 1934 a 1937, trabalhou 

em Londres junto ao arquiteto Maxwell 

Fry. Em 1937, Gropius foi nomeado 

professor na Universidade de Harvard 

e, no ano seguinte, tornou-se chefe 

do departamento de arquitetura da 

instituição. 

47. Após sua saída da Bauhaus, em 

1928, Herbert Bayer se mudou para 

Berlim, onde atuou na agência de 

publicidade 6WXGLR�'RUODQG. Participou 

com o desenho da seção alemã para 

a “([SRVLWLRQ�GH�OD�VRFLpWp�GHV�DUWLVWHV�

GpFRUDWHXUV«��TXH�RFRUUHX�HP�3DULV��

em 1930. Em 1938, migrou para os 

Estados Unidos, ano em que organizou 

a exposição e o catálogo da exposição 

%DXKDXV����������� no Museu de Arte 

Moderna de Nova York, ao lado de 

Walter Gropius e Ise Gropius. 

48. Após sua saída da Bauhaus em 

1928, Moholy-Nagy dirigiu um ateliê de 

design em Berlim, onde permaneceu 

até 1934. No ano seguinte, migrou para 

Amsterdam e, depois, para Londres. 

Em 1937, foi recomendado por Walter 

Gropius e assumiu a escola de design 

de Chicago, conhecida como a “nova 

%DXKDXV�QRV�(VWDGRV�8QLGRV«��

49. Gertrud Arndt (nome ao 

nascimento: Hantschk) nasceu em 

Racibórz, região da Silésia (hoje 

Polônia), em 1903. O intuito inicial 

da designer e fotógrafa era estudar 

arquitetura. Ver mais em: Patrick 

Rossler (2019).

50. É importante mencionar que os 

quatro se mudaram para Berlim em 

1928, onde estruturaram carreiras 

individuais. 
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Como relata em sua carta, Marta Erps-Breuer foi contratada, em 
1935, pela recém-fundada Universidade de São Paulo, onde participou 
das pesquisas pioneiras no campo das ciências biológicas no Brasil, como 
técnica de laboratório. Inicialmente, ao lado de André Dreyfus52 (1897-
1952), período em que o departamento de Biologia Geral se localizava na 
Faculdade de Medicina da USP, ela se concentrou no estudo e preparação 
de tecidos biológicos.

Mesmo no Brasil, durante suas atividades na Universidade de 
São Paulo, a designer manteve contato com a Bauhaus. Em 1938, Marta 
participou da exposição Bauhaus: 1919-1928, realizada no MoMA, em 
Nova York. O catálogo da mostra foi editado pelos seus colegas da escola 
alemã Herbert Bayer, Ise Gropius e Walter Gropius. Com o !m da escola 
em 1933, houve um grande trânsito desses pro!ssionais pelo mundo, o 
que repercutiu na disseminação das propostas pedagógicas da Bauhaus 
e em sua in"uência na cultura de design fora do contexto europeu. Uma 
parte considerável migrou para os Estados Unidos, onde contribuiu para 
a institucionalização do design, como o Instituto de Design de Chicago 
(László Moholy-Nagy e Marli Ehrman), o Black Mountain College (Anni 
Albers e Josef Albers) e a Universidade de Harvard (Walter Gropius e 
Marcel Breuer).

51. Kurt Schmidt (1901-1991) foi aluno 

da Bauhaus entre os anos de 1920 e 

1924. Na Bauhaus Weimar, Kurt atuou 

ao lado de Georg Teltscher e FW Bogler 

na concepção do %DOOHW�PHFkQLFR (The 

0HFKDQLFDO�%DOOHW). Esse trabalho foi 

projetado em uma parede janela na 

primeira exposição da escola, em 1923. 

No ano seguinte, a peça foi exibida na 

Berlin Philharmonic. Além disso, ele 

projetou e coreografou o jogo de dança 

ª7KH�0DQ�DW�WKH�6ZLWFKERDUG«��UHDOL]DGR�

no quinto aniversário da Bauhaus 

Weimar, em 1924.

52. André Dreyfus foi médico e 

geneticista brasileiro. Em 1934, Dreyfus 

foi convidado a dirigir o Departamento 

de Biologia Geral, do curso de história 

natural, no período de fundação da 

Universidade de São Paulo. Antes de 

sua entrada no departamento, tinha 

lecionado histologia na Faculdade 

de Medicina de São Paulo. Sobre a 

trajetória do pesquisador e a criação 

da escola de genética na USP, ver mais 

em: Antonio Brito da Cunha (1994).

Fig. 2.35 e 2.36. Sala de Marta 
Erps-Breuer, no prédio da 
Alameda Glete, USP (imagem à 
esquerda). Marta Erps-Breuer 
no Departamento de Genética e 
Biologia Evolutiva da Universidade 
de São Paulo, em 1937 (imagem 
à direita). Foto: Acervo do 
Departamento de Genética e 
Biologia Evolutiva (IB-USP).
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Essa migração exerceu um papel fundamental para a difusão dos 
ideais da Bauhaus. Esses agentes construíram uma história da escola a 
partir de suas atuações nos Estados Unidos, que se tornou a narrativa 
mais hegemônica sobre a instituição e seus propósitos. No entanto, é 
importante situar que essa é apenas uma das várias histórias e "uxos que 
se deram a partir da escola. As pesquisadoras Ana Mae Barbosa e Claudia 
Facca (2019, p. 59) abordam as migrações que ocorreram para a América 
Latina e que !caram por muito tempo desconhecidas, e mencionam, além 
da trajetória de Marta, os ex-alunos Grete Stern e Horacio Coppola, casal 
de fotógrafos que migrou para Buenos Aires (Argentina)53. 

A exposição de 1938 no MoMA foi um dos primeiros resultados 
do "uxo migratório para os Estados Unidos. Ela reconstitui a história da 
Bauhaus, de 1919 a 1928, período em que a escola estava sob a direção 
de Walter Gropius. Por meio do catálogo da exposição (MoMA, 1938), 
é possível perceber que os trabalhos dos ex-alunos da instituição foram 
utilizados como exemplos dos propósitos pedagógicos, da organização 
dos ciclos, das o!cinas e, de uma maneira mais ampla, do próprio espírito 
da escola direcionado por Gropius. 

No catálogo, há a imagem de uma tapeçaria de Marta, que integrou 
a mostra. Além disso, é possível visualizar em fotogra!as da época que 
sua peça estava exposta ao lado dos trabalhos de Anni Albers, Benita 
Otte, Gertrud Arndt, Gunta Stöltz, Lis Volger e Otti Berger, todas ex-
alunas da o!cina de tecelagem. O tapete de Marta apresentado no MoMA 
possuía os mesmos elementos trabalhados na peça exposta em 1923 na 
casa modelo, porém com dimensões reduzidas. 

Sobre a participação de Marta na exposição, encontramos no 
acervo on-line de Marcel Breuer cartas trocadas54 entre ele e Herbert 
Bayer55, nas quais comentam o envio, por parte da designer, de material 
para a exposição. Há o relato de que ela encaminhou, a partir do Brasil, 
415 fotogra!as e 40 desenhos, documentação do período em que esteve 
na Bauhaus, provavelmente com seus trabalhos, de Marcel e de colegas 
da escola. Em carta resposta, Herbert Bayer escreveu que o material, 
no entanto, não chegou a tempo de ser utilizado na montagem !nal da 
exibição e do catálogo. 

O percurso de Marta permaneceu por muito tempo dividido em 
duas fases da sua trajetória pro!ssional, que aparentemente estavam 
desconectadas. A primeira delas atrelada a sua experiência na Bauhaus 
e a segunda vinculada a sua atuação na Universidade de São Paulo. Um 

53. Sobre a trajetória de Grete Stern, 

ver mais em: Jorge Schwartz (2009).

54. Datas: 6 de outubro de 1938; 20 de 

outubro de 1938. Fonte: Arquivo RQ�

OLQH Marcel Breuer. 

55. Herbert Bayer foi aluno da Bauhaus 

entre os anos de 1921 e 1925. Em 

1925, ele se tornou jovem mestre 

UHVSRQViYHO�SHOD�R´FLQD�GH�WLSRJUD´D�

e publicidade, onde permaneceu até 

1928. 
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esforço importante que !zemos ao longo desta pesquisa foi o de reunir 
materiais dispersos por diversos acervos (Bauhaus-Archiv Berlin, Sti%ung 
Bauhaus Dessau, Open Archive Walter Gropius, Marcel Breuer Digital 
Archive, SLUB Dresden e Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, 
IB-USP) e conectar esses dois momentos. Por mais que, ao explorar a 
trajetória de Marta como cientista na USP, tenhamos encontrado paralelos 
entre o trabalho desenvolvido ali e as habilidades aprendidas na Bauhaus 
(ilustração, fotogra!a, colagem, escultura), pensávamos que a designer 
tivesse interrompido seu trabalho artístico, ou mesmo o contato com os 
integrantes da escola alemã. 

As cartas encontradas nos acervos nos levaram para diversas 
tentativas da designer de estabelecer diálogo com a história que estava 
sendo contada da Bauhaus. Por meio das correspondências trocadas no 
período em que viveu no Brasil, encontramos relatos de encontros em 
São Paulo, mas também nas viagens que fez pelos Estados Unidos e pela 
Europa, em diferentes momentos de sua vida. Além disso, há nos escritos 

Fig. 2.37. Quadro com trabalhos 
SURGX]LGRV�QD�R´FLQD�GH�
tecelagem, que foram expostos 
na mostra %DXKDXV�����������, 
realizada no MoMA, em 1938 
(imagens superiores). Abaixo (à 
direita), peça têxtil de Marta Erps-
Breuer produzida no período em 
que a designer passou pela escola 
alemã. Ao lado (à esquerda), um 
mural tecido em 1924 por Gunta 
Stölzl, também exposto no MoMA 
à mesma época. Fonte: Catálogo 
da exposição %DXKDXV�������������
0R0$ (1938). 
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de sua última década uma preocupação mais explícita de enviar sua 
produção realizada no Brasil, tanto a cientí!ca quanto a artística. 

Em carta para Ise Gropius56, no início de 1944, Marta comentou 
que seu chefe, André Dreyfus, estava indo para os Estados Unidos 
participar de alguns eventos e que levaria, a seu pedido, um presente 
dela para a escritora. Nessa correspondência, ela mencionou o trabalho 
que desenvolveu no laboratório da USP e contou que seu primeiro artigo 
internacional, assinado junto a Dreyfus, acabara de ser publicado na 
revista Genetics57.

O impulso para esta carta é a viagem aérea depois de amanhã do meu 
chefe e diretor de nossa faculdade à América do Norte. Ele chegará lá 
em três dias, ou seja, primeiro estará em Miami, Washington e chegará à 
Nova Iorque entre os dias 17 e 20 de janeiro, onde permanecerá por dois 
meses. Ele está levando um pequeno pacote para entregar a você (pacotes 
grandes ele não pode levar) trata-se de algumas sementes que têm o nome 
de “olho de cabra”. Com muito amor e dedos queimados furei as sementes 
com agulha em brasa para que você possa fazer um colar com elas. Estou 
trabalhando há 11 anos com o meu chefe Dr. André Dreyfus. Pense bem, 
onze anos da minha melhor juventude. Agora sairá um trabalho contendo 
os nossos dois nomes. (ERPS-BREUER, 11 de janeiro de 1944)

As primeiras pesquisas com a participação de Marta foram 
publicadas na década de 1940 sobre a espécie Telenomus fariai (vespa), 
junto ao diretor do instituto à época, André Dreyfus. Já na década 
seguinte, Marta se dedicou ao estudo de duas moscas: a Rhynchosciara 
e a Drosophila, pesquisas elaboradas junto a Crodowaldo Pavan. É 
importante mencionar que esses trabalhos !zeram parte de um processo 
de internacionalização do Departamento de Biologia da USP. Entre os 
anos de 1943 e 1956, a Fundação Rockefeller conduziu um projeto de 
!nanciamento liderado por #eodosius Dobzhansky, que veio ao Brasil e 
direcionou as pesquisas para os estudos de genética em torno das espécies 
de Drosophila (Formiga, 2010)58.

A participação da Fundação Rockefeller no Brasil não se restringiu 
apenas ao campo da ciência. A família também apoiou uma série de projetos 
culturais no país, entre eles a doação de obras de arte modernas como 
incentivo à criação de museus (como exemplo, podemos citar o caso do 
MASP, do MAM-SP e do MAM Rio). Essas instituições, ao serem fundadas, 
seguiram muitas das diretrizes propostas pelo MoMA, onde os Rockefeller 

56. Ise Gropius (1897-1983) atuou 

SUR´VVLRQDOPHQWH�FRPR�HVFULWRUD�

e editora. Na Bauhaus, foi central 

na documentação e divulgação dos 

trabalhos e ideais da escola. Após 

migrar para os Estados Unidos (1937) 

ao lado de Walter Gropius, que 

assumiu, à época, o departamento 

de arquitetura da Universidade de 

Harvard, ela continuou a escrever 

sobre a instituição alemã. Em 1938, 

atuou na elaboração do catálogo da 

exposição %DXKDXV���������� no MoMA, 

publicado em parceria com Walter 

Gropius e Herbert Bayer. Ver mais em: 

Rössler, 2019.

57. Artigo intitulado “Chromosomes 

and sex determination in the parasitic 

hymenopteron Telenomus fariai 

�/LPD�«��SXEOLFDGR�QR�YROXPH����GD�

revista *HQHWLFV, em 1944.

58. Segundo a pesquisadora Dayana 

de Oliveira Formiga (2010, p. 13), as 

pesquisas desenvolvidas entre 1943 e 

1956 foram resultado de um projeto 

junto à Fundação Rockefeller. A 

iniciativa foi liderada por Theodosius 

Dobzhansky, André Dreyfus e 

Crodowaldo Pavan e envolvia diversas 

excursões para a coleta de espécies de 

Drosophila. Algumas descobertas do 

período mudaram o projeto inicial de 

pesquisa direcionado pela Rockefeller. 

Uma delas é a mosca�5K\QFKRVFLDUD�

DQJHODH� cujas larvas “apresentavam 

cromossomos politênicos muito mais 

desenvolvidos do que a Drosophila, 

o que a tornava um objeto de estudo 

muito mais interessante do que as 

SRSXODUHV�'URVRSKLODV«��(VVHV�HVWXGRV�

foram fundamentais para o destaque 

das pesquisas em genética na época, 

além de repercutirem em projetos 

futuros relacionados ao genoma 

humano, células-tronco e câncer.
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tinham grande in"uência. As iniciativas eram apoiadas, ainda, em interesses 
políticos e acordos econômicos norte-americanos estabelecidos com a 
América Latina após a Segunda Guerra Mundial (Lima, 2010). 

Em 1953, um desses museus, o MAM-SP, foi responsável por organizar 
a II Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Na ocasião, Ise e Walter 
Gropius foram à capital paulista e se encontram com Marta Erps-Breuer. O 
ex-diretor da Bauhaus permaneceu algum tempo na cidade e participou da 
Bienal com uma sala inteiramente dedicada aos seus trabalhos. 

Em carta trocada com Marcel Breuer, em 1954, pouco depois da 
passagem pelo Brasil, Gropius escreveu: 

Nós vimos Martha algumas vezes em São Paulo. Ela está em boa forma, 
e uma pessoa muito independente, que nos impressionou novamente de 
um ponto de vista humano. Ela nos mostrou o seu local de trabalho e sua 
pequena casa. (...) Ela me deu uma pedra semipreciosa do Brasil, para 
você, que eu vou levar comigo, porque eu não teria coragem de enviá-la. 
(GROPIUS, 24 de fevereiro de 1954) Fig. 2.38 e 2.39. Sede da II 

Bienal, o Palácio das Nações 
(atual Pavilhão Padre Manoel da 
Nóbrega, sede da prefeitura até 
1992, e que hoje abriga o Museu 
$IUR�%UDVLO����$EHUWXUD�DR�S~EOLFR�
da II Bienal / Walter Gropius (à 
direita, de gravata borboleta) com 
o também arquiteto Alvar Aalto 
(à esquerda, olhando para 
Gropius) e Ciccillo Matarazzo, na 
abertura da II Bienal (1953). Fotos: 
DXWRU�QmR�LGHQWL´FDGR��)RQWH��
Bienal de São Paulo.

A casa em que Marta morou em São Paulo está localizada no bairro 
do Brooklin, na zona sul da capital. Em carta enviada para Kurt Schmidt 
em 1967, a designer relatou que morava um pouco afastada da cidade, em 
um lugar bastante sossegado. Ela descreveu que sua casa tinha um grande 
jardim e seus vizinhos eram todos alemães: 

O meu jardim na realidade é de dois terrenos. Um deles é realmente o 
jardim com gramado, árvores e "ores. O outro é mais para as galinhas 
passearem. Lá tenho pedras e madeiras que uso para criar uma in!nidade 
de coisas. Construir é a minha paixão. Eu mesma !z todos os meus 
móveis, apesar de não ter uma plaina (meu sonho). Também faço todas 
as pinturas. Também tenho pássaros, canários e pombos. Já tive muitos 
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tipos de animais, já que amo animais. A casinha mandei construir em 
1946, naquela época ganhava muito pouco e consequentemente não pude 
quitar a casa, mas o construtor me concedeu, por assim dizer, uma espécie 
de hipoteca, que paguei em parcelas durante 10 anos. (ERPS-BREUER, 19 
de agosto de 1967)

A bióloga Nicia Wendel de Magalhães59, que trabalhou com Marta 
na Universidade de São Paulo, nos contou sobre o interesse da designer 
em construir os objetos da casa e de sua habilidade nos processos manuais: 
“ela era muito habilidosa e fazia uns desenhos, acho que ela trabalhava 
com entalhe em madeira. Ela sempre nos contava que a maior parte dos 
móveis e dos objetos da casa eram feitos por ela”.

Nicia Magalhães recordou ainda a importância que o contato com 
a natureza tinha para Marta e para o seu trabalho. Nesse período, ela 
se dedicou a inúmeras expedições no litoral paulista para observações 
cientí!cas e coletas de insetos para as pesquisas que foram desenvolvidas 
na Universidade de São Paulo. Após a morte de André Dreyfus, em 
1952, ela passou a trabalhar com Crodowaldo Pavan. Nicia mencionou 
que as excursões passaram a ser muito frequentes no departamento, 
principalmente na coleta de drosó!las.

Durante o tempo em que esteve no departamento de Genética 
e Biologia Evolutiva, Marta foi autora e coautora de inúmeros artigos 
cientí!cos, que foram responsáveis pelo grande destaque do Brasil nas 
pesquisas genéticas da época. Além da pesquisa, ela era responsável 
também pela documentação e pelo detalhamento dos estudos em formato 
de desenhos, esquemas, esculturas e fotogra!as. 

Fig. 2.40 e 2.41. Frente e fundos 
da casa de Marta Erps-Breuer 
em São Paulo, situada no bairro 
Brooklin, região sul da capital. 
Fonte: Acervo do Departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva 
(IB-USP).

59. A entrevista foi realizada em junho 

de 2019. 
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Os cadernos da designer, encontrados no acervo do departamento, 
são repletos de desenhos, esquemas e anotações. Já as fotogra!as 
estão organizadas de acordo com as viagens de campo empreendidas, 
sobretudo, ao longo das décadas de 1940 e 1950. Um dos trabalhos que 
marcaram a trajetória da designer foi a investigação em torno da espécie 
Drosophila melanogaster, que permitiu avanços signi!cativos nos 
estudos de genética no país e fez parte da linha de pesquisa principal 
desenvolvida pelo departamento à época. Além dos artigos cientí!cos, 
Marta também elaborou uma escultura em madeira que reproduzia a 
espécie em tamanho ampliado. 

Ao explicar o trabalho realizado no Brasil, em carta para Ise Gropius 
em 1967, Marta relatou que a Drosophila era uma espécie modelo para as 
pesquisas em genética. Na mesma carta, ela comentou sobre os desa!os 
do fazer cientí!co naquele momento: 

Fig. 2.42 e 2.43. Marta Erps-
Breuer, ao centro com malha 
escura, junto aos colegas do 
Departamento de Genética e 
Biologia Evolutiva da Universidade 
de São Paulo, em viagem de 
pesquisa de campo no litoral 
de São Paulo. Na extremidade 
esquerda, André Dreyfus e, na 
extremidade direita, Crodowaldo 
Pavan (imagem à esquerda). 
Marta em coleta de espécies de 
GURVy´ODV��LPDJHP�j�GLUHLWD���
Fonte: Acervo do Departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva 
(IB-USP).

Fig. 2.44 e 2.45. Cadernos de 
Marta Erps-Breuer com desenhos 
H�IRWRJUD´DV�SDUD�SHVTXLVDV�
desenvolvidas no Departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva 
da Universidade de São Paulo 
(década de 1930). Foto: da 
pesquisadora. Fonte: Acervo do 
Departamento de Genética e 
Biologia Evolutiva (IB-USP). 
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Eu lhe agradeço pelas suas amáveis linhas de 25.4 [data da carta escrita 
por Ise Gropius] e também pelo artigo anexado sobre genética de 
Dobzhansky e seus trabalhos, os quais são bem conhecidos. Já trabalhei 
com essa mosca (Drosophila) e publiquei artigos sobre ela. Mas trabalho 
há mais de 17 anos com outra mosca (Rhynchosciara). O que mais me 
causa aborrecimento é a luta contra os roubos da propriedade intelectual. 
Tudo tem que ser mantido sob sigilo e escondido. Acrescentando a terrível 
agitação com a publicação, devido à prioridade. Você não faz ideia do que 
acontece nos bastidores. Ciência está intimamente ligada à publicidade. 
Quem tem mais dinheiro viaja mais e fala por si. (ERPS-BREUER, 7 de 
maio de 1967)

Entre os anos de 1967 e 1971, Marta publicou quatro artigos sozinha 
(Cromossomos politênicos das glândulas salivares de Rhynchosciara 
angelae (1967); Rhynchosciara baschanti, a new Brazilian species (1967); 
Revision of the genus Rhynchosciara Rübbsaamen in the Neotropical 
region (1969); e Rhynchosciara papaveroi: a new Brazilian species (1971). 
Em 1971, a pesquisadora Rosely F. Rocha homenageou Marta ao dar seu 
nome para uma espécie tropical de mosca, a Drosophila breuerae. 

Na pesquisa desenvolvida por Marta em 1967, ela homenageou 
Rudolf Baschant colocando o seu nome em uma de suas descobertas 
(Rhynchosciara baschanti). O trabalho de Baschant está interligado ao de 
Marta. Eles eram amigos bem próximos na escola: em 1921, Baschant 
produziu uma gravura intitulada “Marta com "ores”. 

Fig. 2.46. Escultura em madeira da 
espécie 'URVRSKLOD�PHODQRJDVWHU, 
construída em 1959. Fonte: Acervo 
do Departamento de Genética e 
Biologia Evolutiva (IB-USP). 
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Podemos notar uma semelhança entre os interesses de 
pro!ssionalização e atuação de ambos. Antes de sua entrada na escola 
alemã, o artista grá!co teve contato com estudos de insetos e plantas, o 
que repercutiu em sua atuação nos anos de 1930 e 1940, quando atuou 
como desenhista cientí!co. Rudolf Baschant trabalhou, de 1934 a 1949, no 
Instituto de botânica das universidades de Halle (Alemanha) e Innsbruck 
(Áustria). Participou também de expedições para estudos botânicos na 
Europa, África e América Latina. Na década de 1950, Baschant trabalhou 
no jardim botânico de Linz, na Áustria60. Sua morte, em 1955, foi 
marcante para Marta. Em uma das cartas escrita a Kurt Schmidt (1967), 
Marta relatou seu último encontro com Baschant61:

Fig. 2.47 e 2.48. Retrato em 
JUDYXUD�ª0DUWD�FRP�µRUHV«��
elaborado por Rudolf Baschant, 
em 1921 (imagem superior). Fonte: 
'URVWH��������S�������7UHFKR�´QDO�
do artigo em que Marta Erps-
Breuer homenageia seu amigo 
da época de Bauhaus, Rudolf 
Baschant, dando seu nome 
à mosca descoberta por ela 
(imagem inferior). Ela escreve: 
“5K\QFKRVFLDUD�EDVFKDQWL é 
nomeada em homenagem ao 
meu amigo de longa data Rudolf 
Baschant, pintor austríaco e 
naturalista, além de um querido 
colega na Bauhaus, em Weimar, 
QD�$OHPDQKD��QRV�DQRV�GH�����«��
Fonte: ERPS-BREUER, 1967. 
Tradução nossa.

60. As informações sobre a trajetória 

de Rudolf Baschant (1897-1955) 

foram encontradas nos sites .DXSHUWV�

VWUD�HQI�KUHU�%HUOLQ e 1RUGLFR�

6WDGWPXVHXP�/LQ].

61. A viagem em que encontra Rudolf 

Baschant, em 1955, fez parte de uma 

bolsa de estudos que Marta recebeu 

naquele ano para viajar pela Europa, 

Estados Unidos, Cuba, Peru, Bolívia, 

Chile e Argentina.
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Eu vi Rudi [Rudolf Baschant] em 1955 pela última vez três dias antes 
de sua morte. Ele estava muito mal, já se encontrava quase em agonia. 
Quando seus lábios expressaram um leve sorriso percebi que ele tinha 
me reconhecido. Não pudemos mais trocar uma única palavra. Ele tinha 
pedido tanto pela minha visita e eu apressei minha viagem ao máximo, 
assim mesmo, quase cheguei tarde demais. Eu tinha selecionado algumas 
plantas que ele tinha me pedido, mas não consegui demonstrar mais 
nenhum interesse. Quanto mais velhos e solitários !camos, tanto mais 
nos faltam os bons e velhos camaradas. (...) A propósito, o Rudi esteve 
aqui uma vez. Ele era um botânico apaixonado e tinha uma coleção 
gigantesca. Ele não queria ver nada além da natureza. (ERPS-BREUER, 
19 de agosto de 1967)

Fig. 2.49. Ilustração da espécie 
Rhynchosciara baschanti para o 
artigo “5K\QFKRVFLDUD�EDVFKDQWL 
(Diptera, Nematocera, Sciaridae), 
D�QHZ�%UD]LOLDQ�VSHFLHV«��SXEOLFDGR�
na revista 3DSpLV�$YXOVRV�GH�
=RRORJLD. Fonte: ERPS-BREUER, 
1967.
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Marta se correspondeu com Kurt Schmidt entre 1967 e 1970, 
nas cartas há uma preocupação em encaminhar seus trabalhos para 
a Alemanha como uma maneira de documentá-los. Essa inquietação 
também está presente nas correspondências que Marta trocou com Ise 
Gropius ao longo da década de 1960. Para ambos, Marta detalhou suas 
pesquisas e encaminhou cópias dos artigos publicados, especialmente o 
relacionado a nova espécie Rhynchosciara baschanti. 

Essa espécie faz parte de uma linha de pesquisa que a cientista 
desenvolvia na USP desde 1950. Em 1967, Marta publicou dois artigos: 
uma revisão sobre a espécie Rhynchosciara angelae, descoberta por Nonato 
e Pavan (1951) e outro sobre a Rhynchosciara baschanti. A primeira espécie 
foi ponto de partida para o estudo em que Marta elaborou, junto a Pavan, a 
análise dos cromossomos politênicos presentes no material genético dessas 
moscas. Segundo o professor Antonio Brito da Cunha (1977), os trabalhos 
realizados na USP foram fundamentais para os estudos em Citogenética.

 
Pavan e Marta descobriram a relação entre pu$s cromossômicos e o 
funcionamento gênico; descreveram pela primeira vez os pu$s de DNA, 
onde há uma síntese de DNA muito mais pronunciada do que no resto do 
cromossomo, associada à ampliação dos genes neles localizados; mostraram 
que os genes são os mesmo em todos os tecidos de um indivíduo mas que 
genes diferentes funcionam em tecidos diferentes ou no mesmo tecido em 
épocas diversas. Os trabalhos de Pavan e de Marta Breuer estão entre os 
mais importantes de toda a Citogenética. Posteriormente, Marta voltou o 
seu interesse para a sistemática do gênero Rhynchosciara. Publicou uma 
revisão do gênero que é um verdadeiro modelo de tal tipo de trabalho e, 
novamente, ilustrado de maneira insuperável. (CUNHA, 1977)

A aptidão de Marta para os trabalhos artísticos, construída desde 
o período em que a designer estudou na Bauhaus, se re"etiu na produção 
cientí!ca que desenvolveu no departamento de Biologia da USP. Houve, 
também, uma repercussão de seu cotidiano como pesquisadora nos desenhos 
que elaborou durante o período em que viveu no Brasil, como veremos no 
capítulo !nal desta tese, no qual elaboramos uma análise em torno de sua 
produção e da documentação do trabalho realizado depois da Bauhaus. 

Na trajetória da designer no Brasil, observamos que seu trabalho 
artístico esteve presente em suas atividades cientí!cas, seja em produções 
como as que enviou para Kurt, seja no desenvolvimento dos esquemas 
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e esculturas na Universidade de São Paulo. É interessante pontuar um 
diálogo constante entre os campos da arte, da ciência e do design nos 
trabalhos que Marta Erps-Breuer realizou. 

O detalhamento técnico e o rigor cientí!co foram uma marca de 
Marta no departamento de biologia. O professor Dr. Carlos Ribeiro Vilela62 
relatou a importância da designer para as pesquisas desenvolvidas no 
departamento, por conta do detalhamento e sistematização dos materiais 
documentados por ela. Além disso, Vilela ressaltou que a trajetória de 
Marta faz parte da memória da Universidade de São Paulo, tendo passado 
pelo Palacete da Alameda Glette, junto ao grupo de genética, e mais tarde 
pela Cidade Universitária. 

O professor Antonio Brito da Cunha resume a trajetória de Marta 
Erps-Breuer em um texto publicado em 1977, ano de sua morte, na 
cidade de São Paulo. Ele destacou o rigor cientí!co, a habilidade artística 
e a importância do trabalho da designer e cientista na formação dos 
pro!ssionais no departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP. 

Seus trabalhos combinaram a perfeição técnica na execução com a 
perfeição artística na apresentação. Sempre pronta a auxiliar, foi uma 
verdadeira professora de técnicas. Marta Breuer tornou-se uma verdadeira 
cientista. Apesar de não ter educação formal em Ciências e foi promovida 
a auxiliar de ensino. Muitos biologistas atuais, que se formaram no 
Departamento de Biologia, aprenderam com ela não só técnicas, mas 
como trabalhar em um laboratório. (...) Apesar de ter tempo de serviço 
para se aposentar muito antes, só o fez em 1969 por motivos de saúde. 
(...) Muitas descobertas interessantes e valiosas como essa não foram 
publicadas porque Marta Breuer não teve tempo para documentá-las e 
pesquisá-las com o rigor de seu padrão cientí!co. (CUNHA, 1977)

Também encontramos um pequeno relato de sua trajetória na Revista 
Ciência e Cultura (vol. 34), de 1982. A nota intitulada “Marta Breuer artista” 
destacou o percurso da designer na Universidade de São Paulo, instituição 
na qual trabalhou entre os anos de 1935 e 1969. O periódico mencionava a 
habilidade e precisão manual de Marta Breuer, características já conhecidas 
no meio dos geneticistas brasileiros. Assinalou, ainda, as atividades artísticas 
às quais a designer se dedicava, e que poucos conheceram no Brasil: 

62. Em entrevista concedida para esta 

pesquisa, em março de 2019. 



2.1 | Marta Erps-Breuer 133

Muitos provavelmente não sabem, no entanto, que tais habilidades se 
estendiam também a colagens, tapeçarias, entalhes em móveis, objetos 
e desenhos. Pena que sua criatividade tenha se restringido à sua casa e, 
um pouco, ao seu Departamento, onde executou alguns móveis. Se, para 
nós, Marta Breuer foi uma cientista, para o meio artístico foi um nome 
registrado em livros de arte, com trabalhos reproduzidos em publicações 
sobre tapeçarias. (Revista Ciência e Cultura, 1982, vol. 34, p. 846)

Para compreender o percurso de Marta Erps-Breuer, é preciso 
considerar uma série de aspectos que participaram da construção de sua 
carreira enquanto cientista e designer. Apesar de uma vasta produção 
cientí!ca e artística, seu trabalho não teve su!ciente repercussão e 
documentação. O que buscamos nesse per!l foi entrelaçar duas fases 
distintas de sua produção, que estavam aparentemente desconectadas.
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— 2.2 Klara 
Hartoch —

Klara Hartoch nasceu em Lopatyn, atualmente território da Ucrânia, em 
1901, em uma família de origem judaica. Klara é !lha de Fanny e Wolf 
Kaufmann, conforme consta em seu documento de entrada no Brasil, 
no ano de 1941. Nessa ocasião, sua nacionalidade foi registrada como 
polonesa. Em 1954, foi concedida a cidadania brasileira, no período do 
governo Vargas. Já em um último registro de entrada no Brasil, em 1969, 
Klara foi descrita como alemã.

Atualmente, Lopatyn é uma cidade de pouco mais de três mil 
habitantes, localizada na Ucrânia, próxima à fronteira polonesa. No 
início do século 20, época do nascimento de Klara, a região integrava 
o Império Austro-Húngaro. Após o !m da Primeira Guerra Mundial, 
o local pertenceu à Polônia, depois à União Soviética e mais tarde à 
Alemanha. Passada a Segunda Guerra Mundial, voltou a integrar a União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Na obra do historiador Nachman Falbel (2008), que documentou 
a presença de judeus no território brasileiro, é possível encontrar 
informações sobre um irmão de Klara, Sigmar Kaufmann (1893-1984)63. 
Segundo Falbel (2008, p. 270-272), Sigmar chegou ao Brasil em 22 de 
dezembro de 1941. Com ele veio a mulher, Helene Pauline Martens, e seus 
dois !lhos: Pierre e André Philip Kaufmann. Antes da migração ao país, 

63.�6LJPDU�.DXIPDQQ��´OKR�GH�:ROI�

e Fanny Wiener Kaufmann, nasceu 

em 13 de maio de 1893 em Lopatyn, 

não longe de Lvov, na Galitzia, que na 

época pertencia ao Império Austro-

+~QJDUR��6HUYLX�QR�H[pUFLWR�DXVWUtDFR�

durante a Primeira Guerra Mundial, 

na região da Bósnia e tudo indica que 

desde o término da guerra viajou para 

a Alemanha. Em 1927 sabemos que 

ele se encontrava como comerciante 

em Skodei, na Albânia, onde recebeu 

a cidadania, depois de viver vários 

anos na Alemanha, país no qual 

também havia se dedicado à atividade 

comercial. Nos anos de 1930, Sigmar 

Kaufmann se estabeleceu na França, 

na região de Aix-en-Provence. Sigmar 

Kaufmann chegou ao Brasil em 22 de 

dezembro de 1941, com o navio &DER�

GH�%XHQD�(VSHUDQ]D. 
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se estabeleceu em Aix-en-Provence (França), em 1929, onde trabalhava 
como agricultor, pro!ssão que continou a exercer no Brasil. Na obra do 
pesquisador Falbel (2008) não há registros de Klara Hartoch, apenas de seu 
irmão Sigmar Kaufmann, que morou em São Paulo até o !m de sua vida. 

A partir dos registros que encontramos, Klara também morou na 
França na década de 1930. Segundo entrevista concedida ao Jornal do 
Brasil, em 1958, ela permaneceu por dez anos em Paris: “Emigrei para 
salvar-me da guerra. Aliás, estava em Paris, onde vivi dez anos, quando 
me assaltaram os temores, e já namorava o Brasil, de longe…”. No período 
em que viveu na capital francesa, Klara a!rmou64 ter trabalhado na 
produção de estampas e tecidos para os ateliês têxteis: “quando estava em 
Paris, inventava padrões, combinações novas e apresentava os projetos as 
fábricas que as reproduziam”.

Sua entrada no território francês ocorreu em 1933, de acordo 
com um documento obtido junto à Prefeitura de Polícia de Paris. Nesse 
momento, é possível que a designer tenha ingressado no país ao lado de 
seu primeiro marido, Hans Friedländer, de nacionalidade alemã. Também 
é provável que, antes disso, o casal tenha morado na Alemanha, até decidir 
migrar para a França. A investigação apontava, ainda, que a atividade 
pro!ssional exercida por Klara, àquela época, era a de tecelagem manual.

Para documentar a trajetória de Klara Hartoch no Brasil, iremos 
dividir os próximos tópicos em quatro períodos: o primeiro deles, na 
década de 1940, refere-se à preparação para sua migração da França para 
o Brasil, em meio às ameaças da ocupação alemã na Europa, a sua chegada 
no Rio de Janeiro e o início de seu trabalho em São Paulo; o segundo, sua 
contratação na galeria Casa e Jardim; a terceira parte, na década de 1950, 
tratamos de sua atuação no MASP, como professora de tecelagem; e, por 
!m, uma quarta parte em que falamos de sua participação no circuito de 
exposições na capital paulista, por meio de seu ateliê próprio. 

Migração para o Brasil —

Nos arquivos públicos da cidade de Paris, há o registro do segundo 
casamento de Klara Kaufmann (à época com 37 anos) com o médico 
Wladyslaw Werner Hartoch, em 12 de agosto de 1939. Na certidão, 
consta o seu endereço antes do casamento: rua Santos Dumont, 18 
(15e arrondissement). Com o casamento, ela adotou o sobrenome de 
Wladyslaw e passou a se chamar Klara Hartoch. 

64. Em entrevista para o jornal 'LiULR�

&DULRFD em 6 de dezembro de 1953. 
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No dossiê da Prefeitura de Polícia de Paris sobre Klara Hartoch, 
datado de 22 de março de 1940, há descrita a intenção da designer de deixar 
o território francês e dois destinos eram possíveis: Barcelona (Espanha), 
onde o irmão de Werner Hartoch tinha uma loja de departamentos e 
poderia oferecer a ela uma vaga na tecelagem; e a América (provavelmente 
o Brasil, ainda que o documento não especi!que), viagem para qual 
o casal havia solicitado visto antes da guerra. Outra pessoa da família 
mencionada é o irmão de Klara Hartoch, Sigmar Kaufmann, com quem 
ela passou alguns meses no !nal de 1939, na cidade de Aix-en-Provence. 

O !nal da década de 1930 foi bastante conturbado para diversos grupos 
de exilados políticos que haviam sido recebidos na França nas primeiras 
décadas do século 20, como foi o caso de muitos judeus. Desde a chegada do 
governo nazista ao poder na Alemanha, em 1933, havia um temor constante 
que se intensi!cou com a ocupação da França pelas tropas alemãs, em 1940. 
Essa ameaça fez com que milhares de pessoas tentassem sair da França o 
quanto antes. Em maio de 1940, inúmeras embaixadas começaram a ser 
acionadas para facilitar a saída dos judeus do país. Com a invasão de Paris 
pelo exército alemão, a França decidiu deslocar sua capital para diversas 
cidades, terminando por instalá-la em Vichy, em julho de 1940, na “zona livre”.

No governo de Vichy foi iniciada a política de deportações dos judeus 
para os campos de concentração, prática que durou de 1940 até 1944. Ao 
total, cerca de 75 mil judeus que estavam na França foram deportados e 
mortos, a maioria antes mesmo da ocupação total do território francês, 
em novembro de 1942 (Koifman, 2002). Nesse contexto, muitos judeus, 
como Klara Hartoch e sua família, buscaram alternativas para deixar a 
França e migrar para um país onde pudessem viver em segurança. 

Fig. 2.50 e 2.51. Rua Santos 
Dumont, em Paris (França), no 
início dos anos 1940 (imagem 
à esquerda). Prédio situado na 
PHVPD�UXD��Q~PHUR�����LPDJHP�
à direita, fotografado por 
esta pesquisadora em 2020). 
Segundo registros da certidão de 
casamento de Klara Hartoch, esse 
era o endereço onde ela morava 
em 1939. Fonte: $UFKLYHV�GH�OD�YLOOH�
GH�3DULV��
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No caso do Brasil, o embaixador responsável pela emissão de vistos 
na França era Luiz Martins de Souza Dantas (1876-1954). O historiador 
Fábio Koifman (2002, p. 202) relata que Souza Dantas atendeu a muitas 
solicitações de estrangeiros que queriam fugir do nazismo, das mais 
diferentes nacionalidades, origens e religiões, nem todos os judeus, ou 
banqueiros, ou grandes cientistas e técnicos: “Encontramos atores, 
artistas plásticos, jornalistas, professores ou médicos, e gente comum, que 
de uma forma ou de outra corria riscos permanecendo na França”. Com 
a transferência do governo francês para Vichy, a embaixada do Brasil no 
país também se estabeleceu na cidade, de onde Souza Dantas autorizou 
refúgio brasileiro para centenas de imigrantes. 

Na lista elaborada por Koifman (2002), em que constam as pessoas 
ajudadas pelo embaixador brasileiro, encontramos os seguintes registros 
que têm relação com Klara Hartoch: Wladyslaw Werner Hartoch 
(marido), visto concedido em 21/8/1940; André Philip Kaufmann 
(sobrinho), visto concedido em 24/10/1940; Helene Pauline Martens 
Kaufmann (cunhada), visto concedido em 23/10/1940; Pierre Kaufmann 
(sobrinho), visto concedido em 15/11/1940; Sigmar Kaufmann (irmão), 
visto concedido em 15/11/1940. No caso de Klara Hartoch, o visto 
diplomático foi concedido em 21/11/1940. Ela desembarcou no Rio de 
Janeiro com Wladyslaw Werner Hartoch, em 27 de abril de 1941, depois 
de viajar no navio Cabo de Buena Esperanza. 

 O papel de Souza Dantas, ao oferecer os vistos diplomáticos 
para os estrangeiros que queriam deixar a França e se refugiar no Brasil, 
começou a ser visto com preocupação pelo governo brasileiro, à época sob 
o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945). Segundo Koifman (2012), 
o presidente Vargas era adepto de uma política migratória regulada por 
interesses econômicos e étnicos. Sobre esse cenário, a historiadora Maria 
Luiza Tucci Carneiro (2001) escreve que o controle do "uxo migratório 
tinha como objetivo garantir a ordem a partir de uma série de normas 
para regular a entrada de estrangeiros no país. Muitas vezes, por não 
serem condizentes com a Constituição, as regulações “foram impostas por 
meio de circulares secretas que vigoraram desde 1937 até 1953, trazendo 
graves consequências para os refugiados políticos, judeus e não judeus”, 
que eram considerados “indesejáveis”. 

 Em relação a Klara Hartoch, o visto concedido por Souza Dantas 
foi de caráter diplomático, o que não era o adequado, mas era uma prática 
do período para que os judeus sob ameaça do nazismo pudessem deixar 
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o território europeu. Os primeiros estrangeiros que foram bene!ciados 
pelo visto diplomático emitido pelo embaixador começaram a chegar ao 
Brasil em agosto de 1940 (Koifman, 2002).

Klara Hartoch chegou ao Brasil pelo Rio de Janeiro, em 27 de abril 
de 1941. Dois anos depois, ela pediu autorização ao governo brasileiro 
para permanecer no país de maneira de!nitiva e poder exercer atividade 
remunerada. Não encontramos registros de sua atuação pro!ssional 
entre os anos de 1941 e 1947. Em documento expedido em 1943, que 
autorizava o exercício pro!ssional, a ocupação de Klara é mencionada 
como “modelista de tecelagem”. 

Em 1947, ela entrou com o pedido de permanência de!nitiva no 
Brasil. Em seu dossiê reunido pelo Arquivo Nacional, encontramos diversos 
comprovantes de suas atividades no país: vínculo empregatício com a 
descrição salarial, atestado de saúde e de antecedentes criminais. Consta, 
também, uma autorização de seu marido, assumindo a responsabilidade 
sobre Klara diante do governo brasileiro, mesmo estando destacado que 
ela exercia atividade pro!ssional remunerada. 

Fig. 2.52. Documento de registro 
de Klara Hartoch comprovando 
sua admissão em território 
brasileiro em caráter permanente. 
Fonte: Arquivo Nacional (Brasil).
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Fig. 2.53. Comprovante de 
DWLYLGDGH�SUR´VVLRQDO�QD�IiEULFD�
Forma Decorativa Ltda., que fazia 
parte da Galeria Casa e Jardim, 
Artes e Ofícios S/A (1947). Fonte: 
Arquivo Nacional (Brasil).

No primeiro documento (!gura 2.52), há a menção do vínculo 
de Klara como modelista de tecelagem na empresa Casa e Jardim, Artes 
e Ofícios S/A, localizada na Av. Adolfo Pinheiro, no Brooklin Paulista, 
em São Paulo. Já na segunda !gura, encontramos tanto a marca Casa 
e Jardim quanto o cabeçalho com a inscrição “A Forma Decorativa”. O 
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Fig. 2.54. Projeto de decoração 
do hotel Toriba, em Campos 
do Jordão/SP. Fonte: Revista 
Acrópole (n. 71, ano 6, março 
de 1944).

endereço residencial que consta é Alameda Campinas, Jardim Paulista. 
Esse mesmo endereço é encontrado nos manuscritos do MASP, onde 
Klara trabalhou na década seguinte (1951-1955). 

Na revista Acrópole, em 1944 (edição de março, n. 71), encontramos 
a divulgação de um projeto para o hotel Toriba, em Campos do Jordão/
SP. É possível identi!car a vinculação das empresas Casa e Jardim e 
Forma Decorativa: a primeira, responsável pela decoração, e a segunda 
pela fabricação do mobiliário, tanto com características modernas quanto 
mais clássicas. 

Para documentar o trabalho de Klara realizado no Brasil 
(especi!camente em São Paulo65), iremos abordar em três etapas: a 
primeira será construída por meio da Galeria Casa e Jardim; a segunda, em 
sua atuação como professora da o!cina de tecelagem do MASP; e, por !m, 
seu trabalho artístico no ateliê que levava seu nome, no Jardim Paulista. É 
importante ressaltar que não encontramos muitos registros da autoria de 
seus trabalhos, por isso optamos por construir uma narrativa contextual 
de cada um desses lugares onde Klara atuou, relacionando com os atores 
envolvidos na construção do movimento moderno em São Paulo. 

65. Até o fechamento desta pesquisa, 

não encontramos registros da 

atuação de Klara Hartoch no Rio de 

Janeiro. Acreditamos que, após sua 

chegada pelo porto carioca, ela tenha 

permanecido poucos anos na cidade e 

ido para São Paulo, onde permaneceu 

por pelo menos uma década. 
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Fig. 2.55. Exposição alemã de 
artes e artes aplicadas (1924), 
na Academia de Belas Artes 
(Liceu de Artes e Ofícios) do 
Rio de Janeiro. A exposição 
foi organizada pelo PDUFKDQG�
Theodor Heuberger. Fonte: 
Revista 3KRHQL[ (Rio de Janeiro, 
1924). 

Galeria Casa e Jardim —

O espaço Casa e Jardim66, na cidade de São Paulo, foi inaugurado em 
1938 por iniciativa de #eodor Heuberger (1898-?), marchand e galerista 
de origem alemã. Sua aproximação com o Brasil se iniciou em 1924 
quando, a convite do pintor Navarro da Costa, Cônsul Geral do Brasil em 
Munique à época, organizou uma exposição sobre artes e artes aplicadas 
alemãs. Além de pinturas e esculturas, a mostra contou com uma grande 
quantidade de diferentes trabalhos em arte aplicada. 

 Segundo o sociólogo Marcelo Lacombe (2009, p. 466), essa 
disposição de objetos de arte e arte aplicada colocados lado a lado foi um 
dos pontos marcantes da exposição, que “trazia peças, artefatos domésticos 
e até brinquedos que eram apresentados como obra de arte, ou como uma 
modalidade artística”. Após ser inaugurada no Rio de Janeiro, a exposição 
seguiu para as cidades de São Paulo, Campinas e Santos. 

66. Encontramos diversas maneiras 

de se referir ao espaço Casa e Jardim, 

em São Paulo: galeria Casa e Jardim, 

Studio Casa e Jardim, loja Casa e 

Jardim. 

67. Maria Amélia Rezende Martins 

(1895-1968) nasceu em Campinas/São 

Paulo. Além da Pró-Arte, a pianista 

atuou na Associação Brasileira de 

Concertos (ABC), contribuindo por 

longos anos às artes e às culturas 

brasileiras. Segundo a pesquisadora 

Susana Igayara Souza (2011), a atuação 

de Maria Amélia Rezende Martins 

foi determinante para a Pró-Arte: 

“descendente de oligarcas paulistas, 

camerista e pianista bem articulada no 

meio musical erudito brasileiro, Maria 

Amélia trouxe para a Pro Arte um 

VLJQL´FDWLYR�FDSLWDO�VRFLDO��GHFRUUHQWH�

de seus contatos com as elites cultas 

GR�5LR�GH�-DQHLUR�GD�GpFDGD�GH�����«��
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Fig. 2.56 e 2.57. Vitrines e objetos 
reunidos na exposição $UWH�
'HFRUDWLYD�$OHPm���'HXWVFKHU�
:HUNEXQG, na Escola Nacional de 
Belas Artes (Rio de Janeiro) em 
1929. Fonte: Arquivo Pró-Arte.

 Em 1929, Heuberger organizou uma exposição com objetos de 
arte decorativa alemã, dessa vez vinculada ao pensamento da Deutscher 
Werkbund (Associação das Artes Decorativas da Alemanha). Fundada por 
um grupo de arquitetos, designers e empresários em 1907, a associação 
tinha por princípio aliar o trabalho de artistas e artesãos para a produção 
em escala industrial. Entre os fundadores, estavam Hermann Muthesius, 
Walter Gropius e Mies Van der Rohe. As peças reunidas na Escola 
Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, foram expostas em vitrines 
embutidas, como podemos visualizar nas !guras 2.56 e 2.57.

O papel de Heuberger na promoção do pensamento moderno 
alemão no Brasil foi intenso a partir da segunda metade da década de 
1920. Além das exposições, ele fundou, em 1926, a Galeria Heuberger, na 
Avenida Rio Branco, na capital carioca. Para Lacombe (2008, p. 153), o 
galerista tornou-se uma !gura central na elaboração de novos ambientes 
de exposição, seja em sua própria loja ou salões de arte e arte aplicada. O 
autor destaca ainda que a galeria Heuberger funcionava como importante 
ponto de encontro de artistas, arquitetos, artesãos e intelectuais da época. 

Foi nesse cenário que #eodor Heuberger criou a Sociedade Pró-
Arte de Artes, Ciências e Letras ao lado de Maria Amélia Rezende Martins67 
e de Frei Pedro Sinzig68, em 1931. Essa organização funcionava como um 
centro cultural e também promovia diálogos entre o Brasil e a Alemanha. 
Além disso, em 1935, passou a publicar a Revista Intercâmbio69, em edição 
bilíngue, para a divulgação das culturas brasileira e alemã, e atuou como 
uma ponte de aproximação entre os diversos gêneros artísticos (Joanna 
Bialobrzeska, 2018; Marcelo Lacombe, 2008). 

A galeria Casa e Jardim, em São Paulo, é um desdobramento da 
atuação70 de #eodor Heuberger no Rio de Janeiro e dessa intenção de 

68. Frei Pedro Sinzig (1876-1952) 

nasceu em Linz, na Áustria. Migrou 

para o Brasil em 1893 e quatro anos 

depois se naturalizou brasileiro. No 

Brasil, atuou como musicista, escritor e 

jornalista. 

69. A Intercâmbio circulou de 1935 até 

1941, voltando à circulação em 1949 e 

permanecendo atuante até a década de 

1980 (Marcelo Lacombe, 2008, p. 151).

70. Cabe destacar que o PDUFKDQG 

articulou uma rede de apoio a alguns 

imigrantes judeus que chegavam da 

Europa. Assim como Klara Hartoch, 

SRGHPRV�LQFOXLU�R�P~VLFR�+DQV�

Joachim Koellreutter (1915-2005) 

e a artista Eva Sopher (1923-2018). 

Sobre as trajetórias, ver mais em 

(respectivamente): Teca Brito (2015) 

e Simoni Gigliotti e Mônica Tempian 

(2016).
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propagar o pensamento moderno reunindo objetos de arte e de design 
para os espaços internos e externos da casa. Em novembro de 1939, a 
revista Acrópole (ano 2, n. 19), publicou uma matéria sobre o primeiro ano 
de funcionamento da loja em São Paulo, na rua Barão de Itapetininga, n˚ 
41 e, como podemos observar nas imagens abaixo, com entrada também 
pela rua Marconi. Segundo a revista, o local também era utilizado para 
expor pinturas, esculturas e artes grá!cas: 

Casa e Jardim é a divisa que a Galeria Heuberger do Rio de Janeiro escolheu 
para a sua !lial em São Paulo. Quinze anos de experiências servem de base 
sólida a este novo estabelecimento. Passou-se um ano. E “a casa e jardim” 
ocupa hoje um lugar de destaque entre as mais distintas casas de São 
Paulo. Em comemoração de seu primeiro aniversário publicamos algumas 
reproduções da moderna, elegante e original instalação. (...) Em secção 
especial a “Galeria Heuberger” apresenta, na sobreloja da sua “casa e jardim”, 
exposições de pintura, escultura e artes grá!cas. (ACRÓPOLE, 1939)

 

Fig. 2.58. Imagens dos espaços 
interiores da loja Casa e Jardim - 
Galeria Heuberger, em São Paulo. 
Fonte: Acrópole, n. 19, ano 2, 
novembro de 1939.
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Fig. 2.59. Imagens dos espaços 
interiores da loja Casa e Jardim - 
Galeria Heuberger, em São Paulo. 
Fonte: Acrópole, n. 19, ano 2, 
novembro de 1939.

No mesmo ano, a revista Acrópole (edições de junho e julho) 
publicou dois projetos do arquiteto austríaco Bernard Rudofsky71, 
vinculando sua atuação ao Studio Casa e Jardim. A edição de junho trazia 
a imagem de três peças de mobiliário, projetadas por ele e comercializadas 
pela Casa e Jardim. Na descrição do espaço, há menção a “Interiores 
artísticos, móveis, decorações”. Já no número de julho, o enfoque era no 
projeto de interiores e vitrine para uma relojoaria72, também situada na 
rua Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo. 

Fig. 2.60. Mobiliários de Bernard 
Rudofsky comercializados pela 
loja Casa e Jardim. Fonte: Revista 
Acrópole, n. 14, ano 2, junho 
de 1939.

71. Bernard Rudofsky (1905-1988) 

nasceu na cidade de Suchdol nad 

Odrou, atualmente Áustria (à época, 

,PSpULR�$XVWUR�+~QJDUR���*UDGXRX�

se na Academia Politécnica de Viena. 

1R�´QDO�GD�GpFDGD�GH�������YLYHX�

um período na América Latina. Após, 

migrou para os Estados Unidos, 

onde organizou duas exposições no 

MoMA: $UH�FORWKHV�PRGHUQ"��em 1944, 

e $UFKLWHFWXUH�ZLWKRXW�DUFKLWHFWV��

DQ�LQWURGXFWLRQ�WR�QRQSHGLJUHHG�

DUFKLWHFWXUH, em 1964.

72. Essa informação é destacada por 

Alexandre Wollner (1983). Segundo o 

designer, além da loja do joalheiro Jean 

Richard, Bernard Rudofsky também 

desenhou, nesse mesmo período, as 

lojas e a marca da Fotoptica. Tanto a 

Fotoptica quanto a relojoaria de Jean 

Richard tinham lojas na rua Barão 

de Itapetininga, que se tornou um 

importante espaço de circulação dos 

ideais do moderno em São Paulo. 
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Bernard Rudofsky viveu na América Latina entre 1938 e 1941, 
se estabelecendo por um tempo na cidade de São Paulo, onde realizou 
projetos de arquitetura e de design. Em 1941, participou da exposição 
Organic Design for Home Furnishing, organizada pelo MoMA, exibindo 
um projeto de mobiliário em que utilizava metal ao lado de tecidos 
tramados a partir de !bras naturais brasileiras como juta, caroá e cânhamo. 
Esse projeto foi premiado na categoria de designers latino-americanos73 e 
representava o Brasil no concurso. 

Fig. 2.61. Projeto de relojoaria em 
São Paulo, Studio Casa e Jardim, 
realizado por Bernard Rudofsky. 
Fonte: Revista Acrópole, n. 15, ano 
2, julho de 1939.

Fig. 2.62. Projeto de mobiliário 
por Bernard Rudofsky para 
exposição 2UJDQLF�'HVLJQ�IRU�
+RPH�)XUQLVKLQJ no MoMA, em 
1941. 

73. Nessa categoria, também foram 

premiados Xavier Guerrero (México); 

Michael Van Beuren, Klaus Grabe 

e Morley Webb (México); Roman 

Fresnedo (Uruguai) e Julio Villalobos 

(Argentina).
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Segundo a pesquisadora Maria Cecilia Loschiavo dos Santos 
(1995), o diálogo com as tradições técnicas e estéticas serviram como 
uma das bases para a produção do mobiliário moderno no Brasil. Esses 
aspectos repercutiram no debate sobre as condições da cultura material 
no contexto brasileiro e também a respeito dos modos de produção 
que permeavam a elaboração dos objetos, em que podemos destacar a 
coexistência de processos produtivos distintos, como é o caso do artesanal 
e do industrial74. Nesse sentido, a atuação de Bernard Rudofsky está 
inserida na geração de pioneiros que utilizou materiais e tradições locais 
na produção dos móveis75. 

Após o curto período em que esteve no Brasil, Rudofsky mudou-se 
para os Estados Unidos, onde organizou a exposição Are clothes modern? 
no MoMA, em 1944. Nesse mesmo ano, também realizou um curso de 
verão no Black Mountain College junto a Berta Rudofsky. Quem estava à 
frente do departamento têxtil da instituição era a designer Anni Albers, ex-
aluna da Bauhaus. A atuação de Anni Albers nos Estados Unidos foi muito 
importante na disseminação do pensamento da escola alemã, que passou 
a ser adaptado ao contexto americano e, assim, propagado pelo mundo. 
Essa circulação, mais tarde, foi considerada na elaboração dos cursos 
promovidos pelos museus no Brasil no período do moderno, como foi o 
caso de Klara Hartoch e a o!cina de tecelagem do IAC, no MASP. 

Instituto de Arte Contemporânea 
(IAC-MASP) —

Klara Hartoch foi contratada como professora da o!cina de tecelagem do 
MASP no início da década de 1950. Em seu dossiê no Arquivo Nacional, 
é possível encontrar o contrato de trabalho com a instituição, iniciado 
em 21 de outubro de 1951. Esses documentos fazem parte de seu pedido 
de naturalização no país, em 1952, que foi concedido dois anos depois76. 
Inicialmente, foi responsável pelo ateliê têxtil vinculado à formação em 
desenho industrial do IAC até o encerramento das atividades do curso, 
em 1953. A o!cina de tecelagem, ministrada por Klara, continuou a 
funcionar por, ao menos, mais dois anos77. 

 Um dos primeiros registros que encontramos sobre o curso 
ministrado no MASP foi um anúncio no jornal Diário da Noite, em 27 de 
junho de 1951, com a seguinte descrição: “Estão abertas as matrículas para 
as novas turmas do Curso de Tecelagem, sob a orientação da profa. Klara 

74. Esses aspectos também são 

mencionados por Ana Maria Belluzzo 

�������H�-~OLR�5REHUWR�.DWLQVN\�

(2008). Ambos constataram que, 

KLVWRULFDPHQWH��D�LQG~VWULD�QmR�

substituiu de forma automática as 

práticas artesanais. Esses processos 

muitas vezes se sobrepunham e se 

entrelaçavam. 

75. A pesquisadora Cristina Garcia 

Ortega (2008, p. 113) destaca a 

produção de Bernard Rudofsky ao 

lado de Joaquim Tenreiro (1906-1992). 

Nos anos 1940, surgiram no Brasil 

algumas propostas de projetos de 

mobiliário moderno que levavam em 

consideração o reconhecimento dos 

recursos e tradições locais.

76.�&RQIRUPH�SXEOLFDomR�R´FLDO�QR�
jornal &RUUHLR�GD�0DQKm (21/01/1954).

77. Encontramos reportagens em 

MRUQDLV�GH�6mR�3DXOR�FRP�R�DQ~QFLR�

do curso de tecelagem, ministrado por 

Klara Hartoch, até o ano de 1955. A 

~OWLPD�SXEOLFDomR�HQFRQWUDGD�IRL�D�GR�

jornal 'LiULR�GD�1RLWH, em 4 de maio 

de 1955, com a seguinte descrição: 

“as aulas do curso de tecelagem, 

sob a orientação da professora Klara 

Hartoch, são realizadas às terças, 

quartas e quintas-feiras, das 16 às 17h. 

Presentemente acham-se abertas as 

inscrições para o preenchimento de 

DOJXPDV�YDJDV«��
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Hartoch. O curso compreende o estudo prático e teórico de tecelagem, 
atendendo-se também a uma orientação estética”. O ateliê têxtil vinculado 
ao IAC fazia parte da iniciativa da instituição de formar pro!ssionais que 
colaborassem com o desenvolvimento da indústria brasileira. 

Fig. 2.63. Contrato de trabalho 
QD�FDUWHLUD�SUR´VVLRQDO�GH�
Klara Hartoch junto ao MASP, 
localizado, à época, na rua Sete de 
Abril. No arquivo, a instituição leva 
o nome de “Associação Museu 
GH�$UWH«�H�R�FDUJR�RFXSDGR�HVWi�
mencionado como “orientadora 
FXUVR�WHFHODJHP«��)RQWH��$UTXLYR�
Nacional (Brasil).
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O percurso no curso de desenho industrial do IAC foi estruturado 
em duas etapas78: um curso preliminar, obrigatório a todos os alunos, 
que compreendia aulas sobre história da arte, arquitetura, estudos de 
composição, desenho, teoria da cor e da forma; já a etapa de especialização 
tinha por objetivo a aplicação dos conhecimentos por meio do projeto de 
objetos em vários materiais79. Um desses cursos era a o!cina de tecelagem, 
ministrada por Klara Hartoch, que orientava desenhos de padronagens 
para tecidos e projetos têxteis. 

Em uma publicação no jornal Diário de São Paulo, em 27 de novembro 
de 1952, a estrutura do curso foi dividida em três fases: na primeira, 
eram ensinados conhecimentos do tear, cálculos técnicos e aplicações em 
trabalhos práticos; a segunda fase, aprofundava a prática com a criação de 
tecidos para vestidos, estofamentos e móveis, além de tapetes, incluindo 
a técnica gobelin80, focando na utilização dos materiais nas composições 
artísticas. Por !m, a terceira etapa era dedicada à teoria, à história cultural 
dos tecidos e o seu papel nas artes, além de desenhos e criações. 

O trabalho de Klara já era conhecido pelo casal Pietro Maria Bardi e 
Lina Bo Bardi. Em 1950, é publicada a primeira edição da revista Habitat81, 
periódico que ao lado dos cursos promovidos pelo IAC, tinha como 

80. O termo JREHOLQV está associado à 

tapeçaria de alto liço (KDXWH�OLFH). 

81. A revista Habitat durou até 1965, 

mas eles co-editaram apenas os 

SULPHLURV�TXLQ]H�Q~PHURV��HQWUH������

e 1954. A publicação apresentou uma 

alternativa à abordagem abstrata e 

internacionalista da arte veiculada pelo 

grupo que orbitava em torno do Museu 

de Arte Moderna.

Fig. 2.64. Klara Hartoch em tear 
manual no MASP, na década 
GH�������H[SHULPHQWDQGR�´EUDV�
vegetais. Foto: Peter Scheier. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 

78. Sobre a constituição da escola de 

Desenho Industrial do IAC, ver mais 

em: Ethel Leon (2006); Fernanda 

Fernandes, 2011; Zeuler Lima, 2010. 

79.�6HJXQGR�(WKHO�/HRQ��ªDV�R´FLQDV�
seriam de pedra, madeira, metal, 

cerâmica, vidro, tapeçaria e tecelagem. 

+DYHULD�WDPEpP�XPD�R´FLQD�GH�DUWHV�

JUi´FDV�H�IRWRJUD´D�FRP�DXODV�GH�

FRPSRVLomR�H�WpFQLFD�WLSRJUi´FD��

publicidade, layout, cartaz, gravura 

H�IRWRJUD´D��$V�R´FLQDV�GLWDV�GH�

‘especialização’ também teriam duração 

GH�XP�DQR«��/HRQ��������S�������
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objetivo divulgar o debate em torno da arte e do design, além do ambiente 
cultural em São Paulo. A revista tinha conteúdos sobre arquitetura, design 
e arte que mapeavam as produções culturais brasileiras naquele momento 
(Fabiana Stuchi, 2007; Patrícia Amorim, 2015; e Zeuler Lima, 2010). 

Sua edição de estreia (outubro de 1950), trazia uma matéria 
de duas páginas intitulada “Tecidos de Clara Hartoch”, na seção Artes 
Aplicadas, com uma série de fotos dos trabalhos realizados pela designer. 
No texto, Klara foi apresentada como uma ex-aluna da Bauhaus de 
Walter Gropius e também foi mencionado o período em que trabalhou 
em Paris. O trabalho da designer foi descrito pela qualidade técnica e 
pela composição de cores e de materiais diferentes (algodão, camurça, lã, 
palha, plástico, entre outros). Os tecidos apresentados eram destinados, 
sobretudo, à decoração de mobiliário: “fazendas para decoração, tecidos 
à mão, realizados em algodão de grossa trama. Estas fazendas usadas para 
o revestimento de poltronas, sofá e cadeiras” (Habitat, n.1, p. 62, 1950). 

Fig. 2.65. Matéria sobre os tecidos 
de Klara Hartoch publicada na 
primeira edição da revista Habitat. 
Fonte: Revista Habitat (n. 1, p. 61 e 
62, 1950). 

A o!cina de tecelagem também fez parte do projeto pedagógico do 
MASP de propagação do pensamento moderno no Brasil. No programa 
havia uma forte in"uência das premissas e diretrizes do ensino em design 
proposto pela Bauhaus e pelo Institute of Design, de Chicago - conhecido 
como New Bauhaus por continuar as ideias da escola alemã nos Estados 
Unidos, a partir da migração de antigos professores e alunos. A !gura 
central no ensino de tecelagem da Bauhaus foi Gunta Stölzl, primeira 



151

mulher a assumir a direção de uma o!cina na instituição. Uma de suas alunas 
foi Marli Ehrman82, que assumiu a direção do departamento de tecelagem do 
Institute of Design de Chicago em 1939, permanecendo até 1947. 

Ao analisar o contexto de difusão dos ideais da Bauhaus nos Estados 
Unidos, podemos acrescentar outras duas instituições que tiveram, 
ali, um papel fundamental, sobretudo, na área de tecelagem: o MoMA 
e o Black Mountain College. Em 1938, a exposição Bauhaus: 1919-1928 
foi organizada pelo museu americano com a !nalidade de propagar as 
experiências de ensino do período em que Walter Gropius esteve à frente 
da escola. No catálogo da exibição, o texto sobre a o!cina de tecelagem foi 
escrito por Anni Albers, ex-aluna de Gunta Stölzl. Anni Albers imigrou 
para os Estados Unidos junto de Josef Albers em 1933, onde assumiram 
cargos no Black Mountain College. A designer !cou responsável pelo ateliê 
têxtil, entre os anos de 1933 e 1949. Nesse intervalo, além da exposição de 
1938, ela também participou da exibição Textiles Design, em 1945, e teve 
uma mostra individual de seus trabalhos em 1949. 

Fig. 2.66. Quadro com algumas 
das exposições têxteis realizadas 
pelo MoMA ao longo das décadas 
de 1930 e 1940. Imagem superior 
j�HVTXHUGD��WH[WR�VREUH�D�R´FLQD�
de tecelagem da Bauhaus, escrito 
por Anni Albers para o catálogo 
da exposição %DXKDXV�������
����. Imagem superior à direita: 
exposição $QQL�$OEHUV�7H[WLOHV, em 
1949. Imagem inferior à esquerda: 
trabalhos exibidos na exposição 
%DXKDXV�����������, organizada 
em 1938. Imagem inferior à direita: 
exposição 7H[WLOHV�'HVLJQ, em 
1945. Fonte: MoMA. 

82. Marli Ehrman (1904-1982) nasceu 

em Berlim, Alemanha. Estudou na 

Bauhaus entre os anos de 1923 e 1928. 

Nos Estados Unidos, além de sua 

atuação como professora no Instituto 

de Design de Chicago, também 

participou da exposição 2UJDQLF�'HVLJQ�

IRU�+RPH�)XUQLVKLQJ, que ocorreu em 

1941, no MoMA. Otti Berger (1898-

1944) também havia sido convidada 

para assumir o departamento de 

tecelagem da escola americana, mas 

teve problemas com a obtenção 

do visto e não conseguiu migrar a 

tempo. Na Bauhaus, após concluir a 

IRUPDomR��D�GHVLJQHU�GLULJLX�D�R´FLQD�

de tecelagem entre os anos de 1931 e 

1932, que estava sob a supervisão do 

departamento de interiores, com Lilly 

Reich. Após o fechamento da Bauhaus, 

a designer trabalhou alguns anos na 

Inglaterra. Retornou em 1938 para a 

cidade natal, Zmajevac, na Croácia, 

onde, anos depois, ela e a família foram 

retirados e deportados para o campo 

de concentração em Auschwitz, na 

Polônia.
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A relação de Anni Albers com a produção têxtil foi bastante 
evidenciada por Pietro Bardi na propagação dos ideais da Bauhaus. 
Segundo o diretor do MASP à época, Klara Hartoch era anunciada como 
ex-aluna de Anni Albers na escola alemã. No entanto, é interessante 
reiterar que a designer não assumiu inteiramente o departamento têxtil 
na Bauhaus, o que ocorreu nos Estados Unidos. 

Segundo Ethel Leon (2014, p. 3), essa vinculação à Bauhaus era 
recorrente no discurso de Bardi, como estratégia de enaltecer os professores 
do IAC. Assim como Klara Hartoch, o artista Lasar Segall83 também era 
apontado como alguém próximo à escola alemã e que havia convivido com 
os grandes nomes das artes aplicadas naquele período. A pesquisadora 
esclarece que Segall chegou a trocar cartas com o pintor e professor Wassily 
Kandinsky, e visitou a Bauhaus, porém jamais estudou ali. 

Sobre a participação de Klara Hartoch na escola alemã, não sabemos 
onde a designer realizou sua formação. No material de divulgação de 
seus cursos pelo MASP, há a menção de que ela estudou nas melhores 
escolas da Europa, sem mencionar quais seriam. O acervo da Bauhaus 
nos con!rmou que não há nenhum registro do nome de Klara (então 
Klara Kaufmann) como estudante84. Como a designer só foi a Paris no 
início da década de 1930, aos 29 anos, para trabalhar com padronagens 
têxteis, é provável que sua formação tenha sido feita anteriormente, mas 
não podemos precisar onde. 

Mesmo assim, a vinculação de Klara à Bauhaus permaneceu no 
imaginário de seu entorno. Luisa Sambonet, que também atuou no IAC, 
descreve Klara Hartoch como “a professora do Bauhaus que sabia transferir 
na tecelagem os motivos das cerâmicas Marajoaras”85. As padronagens 
têxteis a que se refere Luisa foram desenvolvidas por Klara para o projeto 
do Primeiro Des!le da Moda Brasileira, promovido pelo MASP em 1952.

O trabalho de Klara Hartoch também foi mencionado por Luisa 
Sambonet em artigo escrito para a revista Habitat, em 1952, que divulga a 
iniciativa do MASP em promover a moda brasileira. A ideia do des!le era 
estabelecer um diálogo entre a escola de formação do museu e a indústria 
têxtil brasileira. Nesse sentido, Luisa Sambonet destacou a atuação de 
Klara em elaborar maneiras de adaptar a produção manual para uma 
escala industrial, explorando os materiais locais. Fig. 2.67. .ODUD�+DUWRFK�QD�R´FLQD�

de tecelagem, instalada no MASP, 
no início da década de 1950. Foto: 
Peter Scheier. Fonte: Biblioteca 
e Centro de Documentação do 
MASP / Instituto Moreira Salles. 

83. Lasar Segall (1889-1957) nasceu em 

Vilna, atualmente território da Lituânia, 

em uma família de origem judaica. 

Em 1906, aos 17 anos, mudou-se para 

Berlim, Alemanha, onde frequentou a 

Escola de Artes Aplicadas e, depois, 

a Academia Imperial de Belas Artes. 

Em 1912, veio pela primeira vez ao 

Brasil, onde já viviam seus irmãos. 

Em seguida, retornou à Europa, onde 

se instalou na cidade de Dresden, 

$OHPDQKD��SRU�XP�SHUtRGR��1R�´QDO�

GH�������SRU�FRQWD�GDV�GL´FXOGDGHV�

´QDQFHLUDV��GHFLGLX�PLJUDU�SDUD�R�

%UDVLO��´[DQGR�VH�QD�FLGDGH�GH�6mR�

Paulo. Na capital paulista, o pintor 

se inseriu no circuito modernista. Em 

1925, Segall casou-se com a escritora 

H�SLDQLVWD�-HQQ\�.ODELQ��´OKD�GH�XP�

industrial de São Paulo, que havia 

migrado da Lituânia para o Brasil 

décadas antes. 

84. A consulta ao acervo foi feita em 

julho de 2019 e em novembro de 2020. 

Nesse momento, ainda não tínhamos 

a data exata de sua alteração para o 

nome de casada, portanto, efetuamos 

a busca com as duas possibilidades: 

Klara Kaufmann e Klara Friedländer. 

1HQKXPD�GHODV�´JXUDYD�QR�FDGDVWUR�

de alunos. 

85. O trecho consta em manuscrito 

HVFULWR�SRU�/XLVD�6DPERQHW�QD�~OWLPD�

década de sua vida (s/d). Nesse texto, 

ela detalha sua trajetória de vida e 

trabalho, destacando sua atuação 

no MASP. O documento foi obtido 

por esta pesquisadora junto à família 

Sambonet. 
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Klara Hartoch está industrializando a sua produção de tecidos à mão, 
servindo-se da sua grande experiência num campo tão difícil. Gabriela 
Pascolato desa!a a fama do tecido francês em seda pura. As !rmas S. A. 
Ribeiro, Industil S. A., Lutfalla colaboram com o Museu de uma forma 
notável, num esforço de criação e técnica. Seria difícil transcrever aqui 
todos os nomes daqueles que auxiliaram o Museu nesse empreendimento. 
(SAMBONET, 1952, p. 66)

Na matéria, constam as padronagens e os tecidos produzidos no 
ateliê de tecelagem, liderado por Klara, para a coleção com cerca de 
60 peças apresentadas no Primeiro Des!le da Moda Brasileira, em que 
50 foram comercializadas pelo Mappin86. No catálogo produzido para 
divulgação das roupas que seriam vendidas, encontramos 14 delas com 
tecidos elaborados manualmente (9 modelos87, sendo que um deles foi 
executado em seis cores diferentes), em sua maioria com base de algodão 
e tramas com !os de palha, rá!a, além de ouro e prata. Há alguns modelos 
que foram executados em shantung e tafetá. 

Fig. 2.68. Padronagens têxteis 
realizadas por Klara Hartoch 
para o 3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�
%UDVLOHLUD, em 1952. Fonte: Revista 
Habitat (n. 9, p. 70, 1952).

Não há uma documentação explícita que ligue as estampas 
aos produtos, mas a partir de uma comparação entre as fotos, as três 
padronagens acima (!gura 2.69) foram elaboradas respectivamente 
para as peças: vestido Tangerina (algodão preto, com grandes motivos 
laranjas), vestido Favela (em três tons de terra e preto), vestido Iguassú 
(em verde esmeralda, azul claro e marinho). Em relação ao vestido 
Favela, não encontramos imagem da peça !nalizada, nossa análise se 
baseia no desenho que consta na revista Habitat. Segundo o artigo (1952), 
as estampas tramadas teriam sido inspiradas na cerâmica marajoara, 
produção tradicional da Ilha do Marajó, no Estado do Pará. 

86. Sobre a parceria entre o MASP, as 

LQG~VWULDV�Wr[WHLV�H�D�FRPHUFLDOL]DomR�

GDV�SHoDV��YHU�PDLV�QR�SHU´O�GH�/XLVD�

Sambonet, no segundo capítulo desta 

tese. 

87. As peças são: )UXWHLUR��%DODLR��

,JXDVV~��)DYHOD��2XUR�3UHWR��*XDUXMi��

%DOD�GH�&{FR�(queimado, branco, rosa, 

vermelho, azul e preto), 7DQJHULQD e 

0mH�GH�6DQWR��
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Fig. 2.69. Projeto de padronagem 
têxtil realizado por Klara Hartoch 
(desenho e execução) para o 
vestido 7DQJHULQD (em algodão 
preto com grandes motivos 
laranjas). Modelo: Antonieta. 
Fonte: Revista Habitat (n. 9, p. 78, 
1952).

Fig. 2.70. Quadro de imagens 
com vestido )UXWHLUR, feito em 
algodão e tecido à mão (imagem 
à esquerda), e desenhos dos 
vestidos )UXWHLUR�H�)DYHOD, 
ambas as peças foram tecidas 
manualmente (imagem à direita, 
respectivamente). Foto: Nelson 
Jurno. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP e 
Revista Habitat (n. 9, p. 73, 1952).
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Fig. 2.71. Projeto de padronagem 
têxtil realizado por Klara Hartoch 
(desenho e execução) para o 
vestido ,JXDVV~. Modelo: Maria 
Helena. Foto: Peter Scheier. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP.

Na mesma página da revista Habitat (1952, n. 9, p. 73) em que 
encontramos a ilustração do vestido Favela (!gura 2.70, desenho à 
direita), há o desenho de mais duas peças, que também foram realizadas 
com tecidos construídos manualmente por Klara Hartoch: Iguassú (!gura 
2.71) e Fruteiro (!gura 2.70). No último, não há uma padronagem, mas 
sua elaboração foi feita manualmente com !os de algodão do tecido, 
produzido nos teares do museu.

Fig. 2.72. Padronagens têxteis 
realizadas por Klara Hartoch 
para o 3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�
%UDVLOHLUD, em 1952. Fonte: Revista 
Habitat ( n. 9, p. 70, 1952).
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Fig. 2.73. Vestido %DODLR (algodão 
j�PmR�FRP�SDOKD��D�Ui´D�IRL�
empregada neste vestido balaio 
com elemento essencial no talho 
da cintura). Modelo: Glória. Foto: 
Peter Scheier. Fonte: Revista 
Habitat (n. 9, p. 84, 1952).

Dois outros tecidos produzidos por Klara, que temos registro, para 
o projeto do Primeiro Des!le da Moda Brasileira foram os modelos que 
misturavam o algodão com outras !bras naturais, a palha e a rá!a. O 
primeiro, para o vestido Balaio, foi elaborado utilizando combinação 
de algodão com palha, e mistura de algodão e rá!a cor de mel, aplicada 
no centro da peça. Já o modelo Bala de Côco foi realizado em tecido de 
algodão vermelho, laranja, roxo e azul, com trançado em palha, além de 
shantung e tafetá.
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O modelo Mãe de Santo, peça mais cara do des!le88, foi executado 
em algodão tecido à mão com !os de ouro. Nessas peças, podemos 
observar o uso de diferentes materiais com o intuito de elaborar outras 
possibilidades de composição com o algodão e torná-lo um tecido de 
maior valor. Essa estratégia fez parte de uma política econômica para 
exportação do algodão brasileiro naquele período.

 No período em que Klara atuou como professora do IAC, realizou 
alguns trabalhos em parceria com artistas e designers, como o Primeiro 
Des!le da Moda Brasileira. Nessas ocasiões, ela teve contato com redes 
de sociabilidade e expandiu seu circuito artístico em São Paulo a partir 
de outros pro!ssionais que também integraram a equipe de artistas e 
docentes do MASP, como Elisabeth Nobiling e Lasar Segall, o que será 
abordado no item abaixo. 

Fig. 2.74. Vestido %DOD�GH�F{FR�
SUHWD, com trançado em palha. 
Na descrição da peça, constam 
os tecidos VKDQWXQJ e tafetá. 
Também foi realizada em branco, 
rosa, vermelho e azul. Modelo: 
Tecla. Fonte: Revista Habitat (n. 9, 
p. 83, 1952).

88.�&RQIRUPH�R�FDWiORJR�GR�GHV´OH��D�
peça custou, à época, 9.800 cruzeiros. 

Os produtos variavam de 1.200 a 9.800 

cruzeiros.
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Fig. 2.75. Vestido 0mH�GH�6DQWR, 
em algodão tecido à mão com 
´RV�GH�RXUR��)RWR��3HWHU�6FKHLHU��
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP/ Instituto 
Moreira Salles.

Anos 1950: ateliê próprio 
e exposições —

Além da atuação de Klara Hartoch no MASP, ela também mantinha uma 
produção artística, voltada para a criação de tecidos e tapetes, em seu 
ateliê. Em 1953, Klara participou de uma exposição ao lado de Elisabeth 
Nobiling (1902-1975) na Galeria Artesanal, situada na rua Barão de 
Itapetininga, no centro de São Paulo. Nessa exibição, ela apresentou 
tapetes e tecidos, enquanto Nobiling expôs suas cerâmicas. 

 Em reportagem no Diário Carioca de 6 de dezembro de 1953, que 
divulgou a exposição, encontramos o registro de um trabalho realizado 
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em parceria entre Klara e Elisabeth. Yvonne Jean, que assinou o artigo 
intitulado “O anjo, a escultora e a tecelã”, relatou que a obra se destacava e 
representava uma síntese do que ambas produziam: “Elizabeth Nobiling 
expõe desenhos e cerâmicas, Klara Hartoch tapetes, tecidos, cortinas, 
tapeçarias. O anjo representa o ponto de encontro das duas artistas”. 

Fig. 2.76. O anjo, e também as 
mulheres azuis tecidas em lã, e 
algodão, e FKHQLOOH e celofane. 
Fonte: 'LiULR�&DULRFD, 1953. 

Ao comentar sobre o processo de elaboração da obra, Klara expõs 
a utilização de !bras naturais misturadas a outros materiais como traço 
importante do seu trabalho. Assim como ocorreu no desenvolvimento 
das peças para o Primeiro Des!le da Moda Brasileira no MASP, há, aqui, 
também, o emprego do algodão, ao lado do sisal e da palha: 

O que tento fazer é criar coisas para as paredes e o chão que tenham uma 
concepção nova por serem feitas com uma técnica e materiais novos, disse 
Klara. O pintor pode fazer gouache, óleos, aquarelas. Eu também tenho 
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possibilidades in!nitas. posso empregar, além da lã e do algodão, o sisal, 
o couro, a palha, o celofane, o barbante, etc.. etc. Principalmente, no Brasil 
onde há tantas !bras que podemos aproveitar. E quando eu puder mostrar 
bastante coisas, compreenderão que a técnica nova exige desenhos novos de 
acordo com a matéria e com as possibilidades técnicas que foram ampliadas. 
(Diário Carioca, “O anjo, a escultora e a tecelã”, 6 de dezembro de 1953)

Na mesma matéria, Elisabeth Nobiling pontuou que essa foi sua 
primeira tentativa de realizar um desenho destinado à matéria têxtil. Ela 
contou que quando Klara a convidou para elaborar o projeto a ser tecido, 
!cou interessada pelas possibilidades que aquele material oferecia. A 
artista era mais familiarizada com a escultura. Após estudar entre os anos 
de 1920 e 1930 na Alemanha, Elisabeth retornou ao Brasil, onde passou 
a integrar o Grupo dos 7, coletivo de artistas modernistas, ao lado de 
Victor Brecheret, Rino Levi, Yolanda Mohalyi, Regina Graz, John Graz 
e Antônio Gomide. Assim como Klara Hartoch, Elisabeth Nobiling fez 
parte da comissão de artistas e docentes do IAC. Sua experiência como 
professora se estendeu ao MAM Rio e à Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de São Paulo89, onde atuou entre os anos de 1954 e 1956.

Dois anos depois da exposição com Elisabeth Nobiling, Klara 
participou de outra mostra, onde exibiu tecidos de sua autoria. Dessa 
vez, ao lado dos desenhos de Yolanda Mohalyi (1909-1978)90, também do 
Grupo dos 7. A exibição ocorreu na galeria de arte e artesanato Sumaré 
House, no bairro da Pompéia (em São Paulo), conforme consta no jornal 
Tribuna da Imprensa, de 8 de dezembro de 1955. 

 Depois do período em São Paulo, Klara Hartoch retornou à 
Europa e se instalou na Espanha, na ilha Palma de Mallorca. Em 1958, ela 
concedeu uma entrevista ao Jornal do Brasil91, em que relatou um pouco 
de sua trajetória naquelas últimas décadas. Segundo Klara, enquanto 
ministrava os cursos de tecelagem no MASP, também realizou três 
exposições de seus trabalhos: uma na Galeria Casa e Jardim e outras duas 
na Galeria Artesanal (uma delas com Elisabeth Nobiling, relatada acima), 
ambas situadas na rua Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo. 

 A tapeçaria da artista foi apresentada na reportagem como ora 
!gurativa, ora abstrata. Segundo o jornal, ela trabalhou de acordo com o 
material e o propósito. Os tapetes foram realizados a partir de desenhos 
próprios ou originais de outros pintores: “primeiro, o desenho: faço-o 
diretamente sobre o tapete, quando não estou utilizando original de 

89. Na FAUUSP, a artista atuou como 

professora da disciplina de Plástica 

entre os anos de 1954 e 1956. Sobre 

sua trajetória na instituição, consultar a 

pesquisa de Luciene Ribeiro dos Santos 

(2018).

90. Yolanda Lederer Mohalyi (1909-

1978) nasceu em Cluj Napoca, território 

atual da Romênia. Estudou desenho 

e pintura na Academia de Belas Artes 

de Budapeste. Em 1931, migrou para o 

Brasil e se instalou na cidade de São 

Paulo, onde viveu e produziu seus 

WUDEDOKRV�DWp�R�´QDO�GD�YLGD��6REUH�D�

trajetória da artista, ver mais em: Ana 

Maria Farinha (2006).

91. Reportagem 7DSHWHV�EUDVLOHLURV, 

veiculada no -RUQDO�GR�%UDVLO, em 16 de 

abril de 1958. 
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outra pessoa. Utilizo o tear manual, conseguindo assim maior relevo e 
propriedade de cores”. A reportagem destacou que havia na casa de Klara, 
em Palma de Mallorca, um tapete do pintor Lasar Segall, que também foi 
professor no IAC do MASP. 

Ao buscar o nome de Klara Hartoch no acervo do Museu Lasar 
Segall, encontramos uma imagem do cartão pro!ssional com o endereço 
de seu ateliê na rua Caconde, n˚ 348, no Jardim Paulista, em São Paulo. É 
interessante observar que, na capital paulista, nesse momento, havia um 
circuito de fábricas e ateliês têxteis conduzidos por mulheres, como é o 
caso das fábricas de Regina Gomide Graz e Ruth von Borries. O trabalho 
das duas artistas e designers aparece na exposição Mobiliário Brasileiro: 
premissas e realidade, organizada pelo MASP em 1971. 

Fig. 2.77. &DUWmR�SUR´VVLRQDO�GH�
Klara Hartoch com o endereço de 
seu ateliê em São Paulo. Fonte: 
Acervo do Museu Lasar Segall.

Outra parceria de trabalho que Klara Hartoch desenvolveu em 
São Paulo foi com o arquiteto Galiano Ciampaglia92. A designer utilizou 
!bras naturais na composição de tecidos para mobiliário desenhado por 
Ciampaglia. Fernanda Ciampaglia, !lha do arquiteto, relatou que é certo 
que os tecidos que aparecem no sofá e na poltrona (!guras 2.78 e 2.79), 
imagens apresentadas em sua dissertação de mestrado, foram escolhidos 
por seu pai no ateliê de Klara, em 1942: “Na proposta !ca claro o afeto de 
Galiano Ciampaglia pelas !bras naturais, seja através da madeira ou do 
algodão nas tramas tecidas por Klara Hartock nos tons cru, verde oliva e 
vermelho” (Ciampaglia, 2012, p. 114). 

 Essa in"uência de Klara no trabalho do arquiteto também foi 
mencionada por Irene Ruchti em entrevista a esta pesquisadora. Segundo 
Irene, Galiano foi um grande admirador do trabalho de Klara e é bem 
provável que ela tenha aplicado seus tecidos nos móveis criados por ele.

92. Galiano Ciampaglia (1913-2016) 

cursou Arquitetura na Escola de 

Engenharia do Mackenzie, em São 

Paulo. Em 1942, fundou o escritório 

Forte & Ciampaglia ao lado de Miguel 

Forte. Em 1946, venceu com Jacob 

Ruchti e Miguel Forte (com outras 

duas equipes) o concurso para a sede 

paulistana do Instituto de Arquitetos 

do Brasil, que foi inaugurado em 

1950. Em 1954, o arquiteto integrou 

a diretoria do IAB-SP como vice-

presidente da chapa de Rino Levi. 

O arquiteto também possuiu uma 

SURGXomR�VLJQL´FDWLYD�QR�FDPSR�GR�

mobiliário moderno. Sobre a trajetória 

do arquiteto, ver mais em: Fernanda 

Ciampaglia (2012). 
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Fig. 2.78 e 2.79. Cadeira 
produzida por Galiano Ciampaglia, 
com tecido concebido por Klara 
Hartoch (imagem à esquerda). 
Sofá produzido pelo arquiteto 
também construído com tecidos 
encomendados no ateliê de Klara 
Hartoch, em São Paulo. Foto: 
Peter Scheier (Instituto Moreira 
Salles). Fonte: Ciampaglia (2012, 
p. 113 e 115).

Até o momento, não foram encontrados registros que detalhem 
as atividades pro!ssionais de Klara após a década de 1960. Em julho de 
1969, ela veio ao Brasil, novamente, como visitante. No visto de ingresso, 
sua nacionalidade consta como “alemã”, bem como sua residência. O 
endereço provisório no Brasil foi no bairro de Perdizes, em São Paulo. 
Não é possível compreender a razão pela qual sua nacionalidade foi 
descrita como alemã, nem o porquê de Klara não ter utilizado a cidadania 
brasileira, obtida em 1954, para entrar no país. 

 Na trajetória de Klara Hartoch, podemos perceber como a 
pro!ssionalização por meio do ensino ampliou as possibilidades de atuação, 
incluindo a produção de trabalhos em diferentes parcerias e a produção em 
um ateliê próprio, no mesmo período em que foi professora do IAC-MASP. 
É importante mencionar, ainda, que Klara passou a fazer parte, desde seus 
primeiros anos no Brasil, de um circuito moderno permeado, à época, 
por muitos imigrantes como ela, ao menos no caso de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. Ao mapear as parcerias realizadas pela artista, veri!camos a 
utilização do têxtil em diversos usos, seja para peças de vestuário, seja para 
itens da casa, como estofamento para mobiliários, cortinas, tapetes e painéis 
têxteis. Por !m, ao longo de todo percurso que conseguimos reconstituir 
nesta pesquisa, não podemos deixar de registrar uma série de lacunas e 
ausências ainda presentes em sua vida e em sua carreira pro!ssional. 
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O Museu de Arte de São Paulo (MASP) representou, na década de 1950, 
um importante espaço de formação e propagação dos princípios do 
moderno em São Paulo, com repercussões no cenário artístico nacional. 
Fundado em 1947, o museu abrigou o curso de desenho industrial, junto 
ao Instituto de Arte Contemporânea (IAC), que realizou uma série de 
iniciativas e exposições. Neste capítulo, traçamos um breve panorama do 
MASP, desde sua criação, com enfoque no IAC e no curso de desenho 
industrial, que funcionou entre os anos de 1951 e 1953. O intuito central 
é conduzir a pesquisa até os per!s de duas mulheres1 que participaram 
ativamente do período e das atividades do MASP, voltadas às artes 
aplicadas: Luisa Bernacchi Sambonet (1921-2010), coordenadora do 
projeto Primeiro Des!le da Moda Brasileira, e Irene Ivanovsky Ruchti 
(1931-2020), aluna da primeira turma do curso de desenho industrial. 

 Luisa Bernacchi Sambonet veio ao Brasil em 1948, ao lado de 
Roberto Sambonet, e ambos viveram em São Paulo até 1953, quando 
retornaram para a Itália. Era a segunda vez que ela vinha ao país, depois 
de um período em sua infância. A família de Luisa residia em uma fazenda 
na região de Massaguassú, litoral norte paulista. Recém-chegado, Roberto 
Sambonet foi convidado por Pietro M. Bardi a ministrar um curso livre 
de desenho e pintura, ainda em 1948, no MASP. No ano seguinte, o pintor 
realizou uma exposição individual no mesmo espaço, fruto de seu contato 
com a população local de Massaguassú. 

Já em 1951, Roberto Sambonet passou a integrar o corpo docente 
do curso de desenho industrial. Foi nessa época que Luisa Sambonet 
também se aproximou do MASP e conduziu o projeto que deu origem 
a um des!le sobre a moda brasileira, iniciativa do museu, em parceria 
com as indústrias têxteis. Sobre essa ideia, ela comentou2: “Afastando, 
mas com modéstia, o mito de que tudo que era bonito devia ser francês, 
acreditamos na procura do que era brasileiro”. Luisa prosseguiu citando os 
motivos das cerâmicas marajoaras, que !guravam nos tecidos elaborados 
por Klara Hartoch, as parcerias com as fábricas de seda estampada, o 
trabalho dos artistas Burle Marx e Carybé sobre o algodão, além dos 
diversos pro!ssionais que atuaram no des!le, como os sapateiros, os 
chapeleiros, as costureiras e as modelos que exibiram as peças no evento. 

 Sobre Luisa Sambonet, Irene Ruchti recordou-se de uma reunião 
entre elas, Roberto Sambonet, Jacob Ruchti e Gabriella Pascolato, 
proprietária da tecelagem Santaconstancia, uma das empresas que 
participou do projeto. Naquela época, Irene Ivanovsky Ruchti era aluna 

1��2�SHU´O�GD�GHVLJQHU�.ODUD�+DUWRFK��
que também atuou como professora 

GD�R´FLQD�GH�WHFHODJHP�GR�,$&�0$63��

foi apresentado no item 2.2 desta 

pesquisa. 

2. Manuscrito elaborado por Luisa 

6DPERQHW�QRV�~OWLPRV�DQRV�GH�YLGD��

Esse material foi disponibilizado a esta 

pesquisadora por Giovanni Sambonet, 

´OKR�GH�/XLVD�H�5REHUWR��
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da primeira turma do curso de desenho industrial do IAC. O curso era 
dirigido por Lina Bo Bardi, também professora da disciplina de Elementos 
da Arquitetura, que pertencia ao ciclo básico da formação. Figura central e 
de apoio na condução da iniciativa, Jacob Ruchti era docente da disciplina 
de Composição, do primeiro ciclo do curso. Segundo o arquiteto (1951), 
em matéria escrita para a revista Habitat (n.3, p. 62), o objetivo do IAC 
era “proporcionar a jovens talentosos, bases sólidas, culturais, técnicas, 
artísticas, para o exercício dessa nova pro!ssão característica do século 
20: o desenho industrial”.

Em 1952, Irene casou-se com Jacob Ruchti e, juntos, passaram a 
atuar em diversos projetos, entre eles a loja Branco & Preto, inaugurada 
no mesmo ano. Em 1953, Irene Ruchti foi convidada a integrar a equipe 
do Ballet do IV Centenário de São Paulo, ao lado de Lasar Segall, Di 
Cavalcanti, Cândido Portinari, Tomás Santa Rosa, Noêmia Mourão, 
entre outros. O balé foi exibido em 1954, durante as comemorações 
do aniversário da cidade de São Paulo. Na década de 1960, a artista se 
direcionou aos projetos de paisagismo, área na qual atuou até o !nal de 
sua carreira. 

O curso de desenho industrial no IAC

O MASP foi inaugurado em 2 de outubro de 1947, por Assis 
Chateaubriand3, que contou com o apoio e com a experiência de Pietro 
M. Bardi e Lina Bo Bardi, recém-chegados ao Brasil, no campo das artes 
e da arquitetura. Naquele momento, a proposta do museu era construir 
um programa de exposições com as obras do acervo próprio e também 
com mostras didáticas e temporárias. O crítico de arte Pietro M. Bardi 
(1951, p. 50)4 defendia o museu como um espaço voltado tanto para as 
exposições, quanto para a formação de pro!ssionais nos mais variados 
setores artísticos, tornando o museu um centro cultural. Para ele, essas 
instituições deveriam ser “organismos em atividade, não com o !m 
estreito de informar, mas de instruir, não uma coleção passiva de coisas, 
mas uma exposição contínua (...) com um caráter universal e didático”. 

Essa visão do espaço cultural como formador também foi 
compartilhada por Lina Bo Bardi. Em 1950, a arquiteta publicou na 
mesma revista (n. 1, p. 17) um artigo em que atribuiu aos museus uma 
função social: “o !m do museu é de formar uma atmosfera, uma conduta 

3. Francisco de Assis Chateaubriand 

Bandeira de Melo (1892-1968) nasceu 

em Umbuzeiro (Paraíba). Tornou-

VH�XPD�´JXUD�S~EOLFD�EDVWDQWH�

LQµXHQWH�QR�%UDVLO��SURSULHWiULR�GH�XP�

conglomerado de mídia, os Diários 

Associados. Além de jornalista e 

mecenas das artes, Assis Chateaubriand 

também atuou na política institucional 

como senador e embaixador. Sobre 

sua trajetória, ver mais em: Fernando 

Morais (1994). Em relação à atuação do 

jornalista na fundação do MASP, junto 

ao casal Pietro M. Bardi e Lina Bo Bardi, 

ver mais em: Maria Claudia Bonadio 

(2017) e Zeuler Lima (2010). 

4. Em 1951, o texto 0XVpHV�KRUV�GHV�

OLPLWHV foi publicado na revista Habitat, 

Q~PHUR����
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apta a criar no visitante a forma mental adaptada à compreensão da obra 
de arte”. Nesse sentido, havia uma dimensão pedagógica que orientou 
todo o projeto de criação do MASP e de suas atividades. 

De maneira mais ampla, a criação dos museus de arte5, no !nal da 
década de 1940, no Brasil, está associada a um cenário de modernização 
e industrialização, que se estruturou a partir das cidades de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. Para a pesquisadora Maria Cecília Lourenço (1995, 
p. 16), esse período foi marcado por mudanças signi!cativas atreladas 
ao projeto moderno, que tinha por alvo principal as transformações da 
cultura urbana, por meio de uma convivência cotidiana, o que a autora 
denomina de  “cotidianização do moderno”. Por isso, essas estratégias de 
ensino e de propagação do pensamento moderno foram fundamentais na 
fundação do MASP. 

Enquanto Pietro M. Bardi !cou responsável pelo desenvolvimento 
do museu, Lina Bo Bardi se encarregou da disposição física e da alocação 
das obras, que ocupavam um andar inteiro no prédio dos Diários 
Associados (edifício Guilherme Guinle), na rua Sete de Abril, centro da 
cidade de São Paulo. O casal se !xou em São Paulo em 1947. No ano 
anterior, organizaram duas exposições no Rio de Janeiro: a primeira sobre 
a pintura italiana, no prédio do Ministério da Educação e Saúde, que tinha 
acabado de ser construído; e a segunda com alguma peças de mobiliário 
vindas da Europa, no hotel Copacabana Palace, conforme escreve Zeuler 
Lima (2010, p. 4).

Em 1950, depois de passar por uma reforma, o museu foi reinaugurado 
em julho, com a presença do empresário estadunidense Nelson Rockefeller. 
Segundo o pesquisador Adriano Canas (2010, p. 43), a readequação do 
espaço permitiu à instituição se instalar em mais um pavimento, para 
apresentar as exposições e os novos cursos que seriam oferecidos. Duas 
exposições marcaram o ano de 1950 com a reinauguração do MASP: a 
mostra Le Corbusier, com os trabalhos do arquiteto moderno, e a exibição 
Vitrina das Formas, com uma série de objetos reunidos por Lina Bo Bardi. 

 Meses antes, em março de 1950, o Diário de São Paulo publicou 
uma reportagem6 que tratava da concepção de um Instituto de Arte 
Contemporânea, vinculado ao MASP. Segundo o jornal, a intenção 
era trabalhar “em estreita colaboração com os artistas, técnicos e 
arquitetos visando dar aos alunos uma orientação segura, nitidamente 
contemporânea, no terreno das artes aplicadas”. Para isso, seriam 
propostos vários cursos, com aulas teóricas e práticas em artes grá!cas e 

Fig. 3.1. Quadro com imagens das 
exposições 9LWULQD�GDV�)RUPDV�
H�/H�&RUEXVLHU, ambas ocorridas 
em 1950, no MASP. Fotos: 
Peter Scheier. Fonte: Centro de 
Documentação e Biblioteca do 
MASP / Instituto Moreira Salles.

5. É importante mencionar a fundação 

do MAM-SP e do MAM Rio também 

nesse período. 

6. A matéria 'HEDWLGRV�R�SURJUDPD�

H�´QDOLGDGHV�GR�,QVWLWXWR�GH�$UWH�

&RQWHPSRUkQHD foi publicada no 'LiULR�

GH�6�3DXOR, no dia 22 de março de 

1950. 
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desenho industrial - artefatos de madeira, metais, modelagem, tapeçaria, 
tecelagem, cerâmica, fotogra!a, entre outros. 

Naquele momento, quem participava da iniciativa era uma série 
de pro!ssionais, que integrariam a congregação de artistas e professores. 
Foram citados na matéria: Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Bratke, 
Roberto Burle Marx, Lina Bo Bardi, Giancarlo Palanti, Jacob Ruchti, Rino 
Levi, Tomás Farkas, Elisabeth Nobiling, Horácio Pelliciotti, Rudolf Klein 
e Pietro M. Bardi. Além deles, Lasar Segall também foi mencionado como 
presidente eleito do IAC.

Na reunião foi também eleito presidente da congregação o pintor Lasar 
Segall, não só pelos seus méritos como artista, homem de cultura, como 
também pela experiência adquirida na primeira escola de desenho 
industrial, a famosa Bauhaus de Dessau, Alemanha. Ali Segall conviveu com 
os grandes renovadores e pesquisadores das artes aplicadas e arquitetura - 
Breuer, Moholy-Nagy, Gropius e outros. (DIÁRIO…, 22 de março de 1950)

Apesar de anunciado como próximo da Bauhaus, não há nenhum 
registro da passagem de Lasar Segall pela escola alemã, de acordo com 
pesquisa de Ethel Leon (2006, p. 96). É o mesmo caso de Klara Hartoch - 
anunciada como tendo vínculo com a Bauhaus, não encontramos nenhuma 
informação sobre sua trajetória nas consultas que !zemos à instituição. 
No entanto, é provável que ambos tivessem conhecimento dos propósitos, 
do programa e das atividades da Bauhaus naquele período. No caso de 
Segall, ele esteve em Paris entre os anos de 1928 e 1932, mesma época 
da exposição Werkbund em Paris, em que Walter Gropius apresentou os 
trabalhos da escola. Além disso, a formação do pintor se iniciou no início 
do século 20, em Berlim, Alemanha, onde estudou primeiro na Escola de 
Artes Aplicadas, e depois na Academia Imperial de Belas Artes7. Já Klara 
Hartoch, como mencionamos em seu per!l, é provável que tenha vivido 
na Alemanha na década de 1920 e, posteriormente, se estabelecido na 
França entre os anos de 1933 e 1941, antes de sua vinda ao Brasil. 

Em março de 1951, o curso de desenho industrial foi inaugurado 
com a intenção de formar jovens projetistas que se dedicassem à arte 
industrial. Naquele mesmo ano, além dessa formação, o IAC abrigou a 
Escola de Propaganda8, idealizada por Rodolfo Lima Martensen, cuja 
proposta surgiu depois da realização do Primeiro Salão de Propaganda, 
que ocorreu no MASP, em dezembro de 1950. 

7. Segundo informações do Museu 

Lasar Segall. 

8. A Escola de Propaganda do IAC-

MASP foi inaugurada em outubro de 

1951. Em 1955, a escola foi deslocada 

para outro espaço e continuou suas 

atividades, mudando o nome para 

“Escola Superior de Propaganda e 

0DUNHWLQJ��(630�«��6REUH�D�WUDMHWyULD�

da escola, ver mais em: Adriano Canas 

(2010) e Thiago de Mello Genaro 

(2012). 
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O IAC e o curso de desenho industrial iniciaram suas atividades 
no dia 1˚ de março de 1951, junto a uma exposição com as obras do 
artista suíço Max Bill9 que, naquele momento, era um grande defensor 
do movimento construtivista europeu. Na ocasião, foram apresentadas 
pinturas, esculturas, desenhos e artes grá!cas. 

Fig. 3.2 e 3.3. Interior da 
exposição 2EUDV�GH�0D[�%LOO�e 
convite da mostra, que ocorreu 
no MASP, em março de 1951. 
Fonte: Centro de Documentação e 
Biblioteca do MASP. 

Segundo o arquivo do curso no MASP, a formação em desenho 
industrial foi estruturada em duas fases: um curso preliminar, que continha 
seis disciplinas básicas - História da Arte, Elementos da Arquitetura, 
Composição, Conhecimentos de materiais e processos técnicos, Desenho 
à mão livre e Geometria descritiva, além de seminários de Psicologia e 
Sociologia - e um curso secundário, com a produção de objetos em vários 
materiais nas o!cinas do museu.  

Fig. 3.4 e 3.5. Fachada do prédio 
do Diários Associados, após a 
ampliação em 1950 (imagem à 
esquerda). Sala com estudantes 
da primeira turma do curso 
de desenho industrial, em 1951 
(imagem à direita). Fotos: 
Peter Scheier. Fonte: Centro de 
Documentação e Biblioteca do 
MASP / Instituto Moreira Salles.

9. Naquele mesmo ano, Max Bill 

foi premiado com a obra 8QLGDGH�

7ULSDUWLGD, durante a I Bienal de São 

Paulo.
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Na primeira etapa (curso preliminar), as disciplinas foram agrupadas 
em três linhas gerais: teoria e estudos das formas; conhecimentos dos 
materiais, métodos e máquinas; e elementos culturais. Na segunda etapa 
(curso secundário), os alunos poderiam testar os conhecimentos adquiridos 
na fase anterior e aplicá-los em produções, que estavam divididas em duas 
linhas: projeto de equipamentos (metal, madeira, cerâmica, têxtil e outros 
materiais) e comunicação visual (foto-cine e artes grá!cas, que englobava 
técnica e composição tipográ!ca; publicidade, layout e cartaz; e gravura). 
Há ainda o registro de que seriam oferecidos cursos complementares, com 
professores reconhecidos no meio, mas sem detalhamento. 

Fig. 3.6. Encarte explicativo da 
estrutura do curso secundário de 
desenho industrial do IAC. Fonte: 
Centro de Documentação 
e Biblioteca do MASP.

O documento de divulgação do curso, com sua estrutura, trazia, 
ainda, uma relação de nomes que compunham a congregação do IAC. 
Nessa lista, são citados (nessa ordem): Lasar Segall, Elisabeth Nobiling, 
Lina Bo Bardi, Klara Hartoch, Oswaldo Bratke, E. Knesse de Mello, P. M. 
Bardi, Giancarlo Palanti, R. Burle Marx, C. Hauner, #omaz Farkas, Jacob 
Ruchti, Rino Levi, A. Rocha Miranda, F. Kosuta, Rodolfo Klein, Enrico 
Bernacchi10, Poty e Flávio Motta.

Já no registro do corpo docente do IAC11, constam os nomes de 
Lasar Segall, Eduardo Kneese de Mello, Roberto Burle Marx, Lina Bo, 
Oswaldo Bratke, Rino Levi, Giancarlo Palanti, Elisabeth Nobiling, 
Alcides da Rocha Miranda, Pietro M. Bardi, #omas Farkas, Jacob Ruchti, 
Rudolf Klein e Klara Hartoch (os dois últimos escritos à mão). Por !m, 

10. Enrico Bernacchi é pai de Luisa 

Bernacchi Sambonet. 

11. A pesquisadora Ethel Leon (2006, 

p. 45), a partir de sua investigação 

no livro de chamada do curso, relata 

as seguintes disciplinas ofertadas no 

primeiro semestre de 1951: História da 

Arte (Pietro M. Bardi), ocorrida entre 

os meses de março e junho; Materiais 

(Oswaldo Bratke), ocorrida entre os 

meses de março e junho (em abril, 

contou com a assistência de Zoltan 

Dudus); Elementos da Arquitetura 

(Lina Bo Bardi), ocorrida entre os 

meses de março e junho; Desenho 

à mão livre (Roberto Sambonet), 

ocorrida entre os meses de março e 

maio; Composição (Jacob Ruchti), 

ocorrida entre os meses de março 

H�PDLR��H�5HSUHVHQWDomR�*Ui´FD�

(André Osser), ocorrida entre os 

meses de março e junho. Além de dois 

seminários de sociologia, o primeiro, 

em março, com os professores 

Mansueto Koscinski e Roger Bastide e 

o segundo, em abril e maio, com Roger 

Bastide. 
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em um texto publicado na revista Habitat (1951, n.3, p. 62), Jacob Ruchti 
detalhou os professores encarregados das disciplinas do ciclo básico (curso 
preliminar): Pietro M. Bardi (História da Arte), Lina Bo Bardi (Elementos 
da Arquitetura), Oswaldo Bratke (Conhecimentos de materiais e processos 
técnicos), Jacob Ruchti (Composição), Roberto Sambonet (Desenho à mão 
livre) e André Osser (Geometria descritiva), além de um seminário de 
Roger Bastide (Sociologia e Psicologia aplicada à Arte). 

Fig. 3.7. Imagens de professores 
e alunos durante as atividades do 
curso de Desenho Industrial, do 
IAC-MASP. Fotos: Peter Scheier. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP/ Instituto 
Moreira Salles.

Ainda no artigo de Jacob Ruchti, há uma explicação sobre a 
adaptação do curso de desenho industrial a partir da formação equivalente 
no Instituto de Design de Chicago (Estados Unidos), concebido em 1937 
por Walter Gropius e Moholy-Nagy, ex-integrantes da Bauhaus: “O I.A.C 
representa portanto em São Paulo - de maneira indireta - as principais 
ideias da Bauhaus, depois de seu contato com a organização americana”. 
Lina Bo Bardi, em texto12 publicado na Habitat (1952, n. 8), também 
mencionou a experiência da Bauhaus e sua posterior adaptação ao contexto 
estadunidense como um dos fatores que estiveram na base da fundação 
do IAC. Além disso, colocou em destaque o MoMA, em Nova York, como 
modelo do papel dos museus naquele período, a ser seguido pelo MASP. 

12. 2V�PXVHXV�YLYRV�QRV�(VWDGRV�
8QLGRV. Habitat n. 8, 1952. p. 12-15.
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A partir do registro desses dois integrantes do IAC, é possível 
perceber que a repercussão da Bauhaus na elaboração do curso de desenho 
industrial não seguia apenas as diretrizes iniciais da escola alemã, mas 
era fundamentada na experiência de alguns membros da Bauhaus, que 
migraram para os Estados Unidos, onde atuaram em espaços de formação. 

 

Fig. 3.8. Quadro com aulas dos 
cursos ofertados pelo MASP. 
Aluna em aula de cerâmica, 
IRWRJUD´D�GH�(UQHVWR�0DQGRZVN\�
(imagem superior à esquerda) 
e aluna em aula de escultura 
(imagem superior à direita). 
Turma do curso de paisagismo 
(imagens inferiores). Fotos: Peter 
Scheier. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 

Durante seu funcionamento, o IAC disponibilizou muitos 
ateliês e o!cinas que podiam ser cursados mesmo por quem não fazia 
parte do corpo discente do curso de desenho industrial. É o caso das 
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imagens apresentadas, com as aulas de cerâmica, escultura e paisagismo. 
Encontramos também anúncios nos jornais da época, com a possibilidade 
de inscrição nesses cursos, como a o!cina de tecelagem, ministrada por 
Klara Hartoch13. Em relação aos professores responsáveis pelas o!cinas, 
não há uma catalogação institucional que reúna o nome de todos. O que 
encontramos são registros esparsos em matérias de jornais e nos arquivos 
do MASP. Nesta pesquisa, o nome de Aldemir Martins foi mencionado 
por Irene Ruchti como docente vinculado ao ateliê de gravura, a princípio, 
sob supervisão de Poty Lazzarotto. Em 1953, há registro da mudança da 
direção para Renina Katz, segundo nota publicada no Diário de S. Paulo 
(16 de maio de 1953).

Além dos cursos preparatórios, havia outras frentes de trabalho no 
IAC, com o princípio de formação, divulgação e articulação da produção 
desenvolvida no MASP com a indústria. Uma dessas iniciativas foi o Primeiro 
Des!le da Moda Brasileira, que ocorreu em 1952 e reuniu professores, 
estudantes, artistas e industriais da época. Esse projeto estava sob a supervisão 
de Luisa Sambonet, que também dirigiu o ateliê de produção de peças de 
vestuário, elaboradas nos espaços do museu, para a ocasião. 

Fig. 3.9. Quadro com peças 
apresentadas na ocasião do 
3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�
%UDVLOHLUD, que ocorreu no dia 6 de 
novembro de 1952, no MASP. Da 
esquerda para a direita: vestido 
%DODLR e vestido &DUDPEROD. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 

A iniciativa do des!le ocorreu em uma única edição. Já o curso de 
desenho industrial teve duas turmas e foi encerrado em 1953. Apesar de 
reunir um grupo extenso de docentes, de ter uma procura signi!cativa de 
alunos e da repercussão no cenário artístico e cultural da época, a falta 
de apoio !nanceiro e a pouca disponibilidade de vagas para os recém-
formados no mercado de trabalho são alguns dos motivos apontados por 
Pietro M. Bardi14 para o fechamento do curso. 

13. Em registros dos jornais do período, 

encontramos a oferta de vagas para 

D�R´FLQD�DWp�������PHVPR�DSyV�R�

fechamento do curso de desenho 

industrial, ao qual o ateliê estava 

R´FLDOPHQWH�YLQFXODGR��

14. A pesquisadora Ethel Leon 

entrevistou Pietro M. Bardi em 1990. 

)RL�QHVVD�FRQYHUVD�TXH�HOH�MXVWL´FRX�

os motivos do fechamento do curso de 

desenho industrial. 
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Luisa Bernacchi Sambonet nasceu em Milão, na Itália, em 1921. Sua 
mãe, Elena Giussani, vinha de uma família aristocrática do norte da 
Itália. Segundo o !lho de Luisa, Tom Sambonet15, Elena era descendente 
de Alberto da Giussano, comandante de tropa e !gura emblemática no 
imaginário italiano do século 12: “ela era Marquesa, a Luisa. Porque a mãe 
dela era Marquesa Giussano e descendente do famoso Alberto da Giussano, 
um dos grandes heróis da Itália do Norte defendendo a região dos alemães 
na Idade Média” (Sambonet, 2018). Já o pai de Luisa, Enrico Bernacchi, era 
dono de uma fábrica de produções em metal no centro de Milão. 

Em 1925, o pai de Luisa recebeu um telefonema de seu tio, 
Clemente Bernacchi, desaparecido há mais de uma década, contando que 
estava estabelecido no Brasil. Ele convidava o sobrinho e sua família para 
irem morar em São Paulo. Em manuscrito, Luisa relatou como se deu a 
comunicação entre o pai e o tio-avô:

0LOmR��,WiOLD�������©�
©�3DUDFXUX�&(��%UDVLO������

1RPH�DR�QDVFLPHQWR���/XLVD�%HUQDFFKL

— 3.1  Luisa 
Bernacchi 

Sambonet —

15. Em entrevista concedida a esta

pesquisadora, em dezembro de 2018,

no município de Paracuru/CE.

16. Manuscrito elaborado por Luisa

6DPERQHW�QRV�~OWLPRV�DQRV�GH�VXD

vida, provavelmente, entre 2003 e

Tom.

2004. Este material foi disponibilizado�

D�HVWD�SHVTXLVDGRUD�SHOR�´OKR�GH�/XLVD��

Giovanni Sambonet, conhecido como

- Henrique, mas o que ainda estás a perder tempo aí, fazendo um trabalho�
apenas decoroso? Enfrente o mar para alcançar a terra das imensas�
fortunas chamada Brasil. Eu possuo uma enorme fábrica de tecidos, não�
tenho !lhos, faça conta que seja sua. Livre-se dos negócios e diga a Nene�
[Elena Giussani, mãe de Luisa] para encher o baú de roupas elegantes, ela�
está para viver como vivem as sul americanas. (SAMBONET, s.d)16
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Luisa relatou ainda que a mudança da família para a América do 
Sul foi um “impulso impetuoso” de seu pai. Ao chegar no Brasil, eles se 
instalaram em uma casa situada no bairro do Brás, em São Paulo, destino 
de muitos italianos recém-imigrados. Luisa permaneceu no Brasil por 
toda sua infância e um período de sua adolescência. Essa época foi 
contada por ela com certa desilusão. De início, as promessas do tio-avô 
não se concretizaram, e a família continuou por muitos anos instalada em 
uma pequena casa geminada de terra batida. 

Além disso, ela teve problemas para frequentar a escola pois, 
segundo ela, eles moravam distante do que na época era o centro de 
São Paulo. As primeiras aulas foram dadas por sua mãe, Elena Giussani: 
“nas mãos de minha genitora, professora inexperiente e com os nervos 
sempre à "or da pele, a instrução foi para mim um castigo contínuo”. 
Provavelmente, em 1936, Luisa Bernacchi retornou à Itália. Em Milão, com 
a mãe convalescente de uma gravidez que não se concluiu, instalaram-se 
na casa de seus avós maternos. Na época, ela relatou que tentou entrar em 
uma universidade italiana, mas não foi possível, pois os documentos que 
comprovavam seus estudos até o “ginásio clássico”, cursado no colégio 
Dante Alighieri, em São Paulo, haviam se perdido. 

Os anos seguintes foram marcados pelo contexto difícil da Segunda 
Guerra na Europa. Nesse período, Luisa trabalhou como enfermeira em 
Milão, cuidando dos feridos de guerra. 

Com o meu diploma da Cruz Vermelha Internacional, iniciei a ser do plantão 
na Estação Central Milanesa, onde chegavam os trens hospitais com os 
soldados feridos [...] os maus cheiros se fundiam nas narinas com violência 
quase que concreta. Mas a situação nos grandes e pequenos hospitais não 
era mais confortante. Tudo era precário ou insu!ciente. (SAMBONET, s.d) 

Em junho de 1944, já próximo ao !m da Segunda Guerra Mundial, 
Luisa conheceu o pintor Roberto Sambonet (à época, com 20 anos) em 
Milão, no ateliê de pintura de uma amiga em comum. Eles se casaram 
três anos depois, em 1947. Essa época foi mencionada por Luisa como 
um período de intensas viagens, divulgando o trabalho de Roberto em 
Estocolmo, Paris e Veneza, mas também de di!culdades !nanceiras 
agravadas pelo cenário devastado deixado pela guerra. Um ano mais 
tarde, o casal decidiu embarcar para o Brasil.
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Nos primeiros meses, eles moraram em Massaguassú, na fazenda 
do pai de Luisa, localizada entre Ubatuba e Caraguatatuba, no litoral norte 
paulista. Nesse período, apresentados por Flávio Motta17, conheceram 
o casal Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi. A experiência de Roberto 
Sambonet no litoral de São Paulo foi transformada em uma exposição de 
!guras e paisagens, intitulada Massaguassú, pinturas e paisagens pintadas 
no Brasil. A mostra estreou no MASP, em março de 1949, e foi levada ao 
MAM Rio em maio do mesmo ano, depois retornou para São Paulo, onde 
foi exibida no MAM-SP, em novembro de 1949. 

A circulação de Roberto Sambonet pelos museus em São Paulo foi 
relatada no ano anterior, quando Luisa e Roberto escreveram uma carta 
para a família Sambonet, na Itália, mencionando o contexto artístico e 
cultural de São Paulo à época. A partir da pesquisa de Matteo Iannello 
(2016) sobre a trajetória de Roberto Sambonet, que reúne muitas dessas 
correspondências, encontramos a carta 12, em que o casal relatou a fundação 
do MASP por Chateaubriand, assim como a presença de Pietro Bardi e Lina 
Bo Bardi na seleção das obras para o museu, situando também as atividades 
que ambos haviam realizado na Itália, antes da vinda ao Brasil. Em outro 
trecho, escrito por Roberto, ele citou a !gura de Ciccillo Matarazzo como 
responsável por outro espaço artístico (o MAM-SP): 

Este museu concorre com outro de arte moderna que, ainda não inaugurado, 
é promovido por aquela outra potência brasileira que é Matarazzo. Ainda 
não entrei em contato com ele, mas por intermédio de uma amiga de Luisa 
encontrarei Matarazzo em breve. (IANNELLO, 2016, p. 38) 

Fig. 3.10 e 3.11. Vistos consulares 
de Luisa Bernacchi Sambonet e 
Roberto Sambonet para viagem 
ao Brasil, obtidos em 1948. Fonte: 
Acervo Família Sambonet. 

17. Flávio Motta (São Paulo, SP, 1923-

2016) cursou Pedagogia na Faculdade 

GH�)LORVR´D��&LrQFLDV�H�/HWUDV�GD�

Universidade de São Paulo, entre 

os anos de 1942 e 1947. Na década 

seguinte, atuou junto ao MASP com 

formação artística. Também esteve 

ligado aos programas de ensino da 

FAAP e da FAUUSP. sobre a trajetória 

do professor e crítico de arte, ver mais 

em: Juliana Braga Costa (2017). 
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No catálogo da exposição no MASP, Pietro M. Bardi escreveu 
sobre a maneira como, a partir dos elementos locais, o pintor elaborou 
um imaginário a respeito das tradições caiçaras e das pessoas do lugar, 
que foi retratado nos quadros produzidos para a exposição: “Massaguassú 
tornou-se para ele uma espécie de Tahiti pessoal, do mesmo passo reino 
das ilusões e esperança da chegada da mão amiga que o auxilie a arribar 
ao porto seguro da Pintura. (...) Por enquanto, ele pinta” (Bardi, 1949, 
p. 9-10). Para o diretor do MASP à época, Sambonet pintava como uma 
forma de construir a narrativa do lugar onde estava, por isso, o museu 
havia decidido exibir aqueles registros. 

Fig. 3.12 e 3.13. Fazenda em 
0DVVDJXDVV~��RQGH�/XLVD�
Bernacchi Sambonet e Roberto 
Sambonet permanecem assim que 
chegam ao Brasil. À direita, os 
dois no litoral norte de São Paulo, 
onde viveram por alguns meses. 
Fonte: Acervo Família Sambonet. 

Fig. 3.14. Quadro com três 
IRWRJUD´DV�GH�/XLVD�%HUQDFFKL�
Sambonet e Roberto Sambonet 
QD�ID]HQGD�HP�0DVVDJXDVV~��QR�
litoral paulista. Fonte: Acervo 
Família Sambonet. 



3.1 | Luisa Bernacchi Sambonet 181

Além dos quadros pintados por Sambonet, o catálogo também 
apresentava fotogra!as da fazenda em Massaguassú e de seu entorno, com 
imagens das paisagens, das construções, dos objetos e das pessoas que ali 
moravam. Dois dos personagens retratados nas obras aparecem, ainda, 
em fotogra!as. Uma menina, Chiquinha, e um homem negro chamado 
Manuel Bráulio exibiram dois desenhos no mesmo encarte. A população 
local foi mencionada por Bardi como um retrato de povo, principalmente, 
por meio da representação de negros e negras, e das mulheres nordestinas 
que migraram para aquele lugar. 

Seus habitantes são negros cujos antepassados foram arrastados até aqui 
desde, talvez, o Congo (...) Conheceu alguns daqueles homens reservados, 
venceu-lhes a descon!ança, travou relações com eles; e a presença, na 
fazenda, de uma dessas fabulosas mulheres nordestinas, emigradas para ali, 
uma dessas personagens de que nós, europeus, não temos a menor ideia, por 
metade amazonas e metade caciques, que mantêm suas casas como !dalgas, 
montam olarias, cozinhando o barro ao modo marajoara, saneam os bananais 
e assam o peixe com um fogo e um fervor africanos. (BARDI, 1949, p. 7-8)

As palavras de Bardi estabelecem uma diferença nítida entre o 
europeu pintor e artista, que retratava o povo, e a população local, isolada, 
envolta em seus trabalhos manuais cotidianos. Para a pesquisadora Aline 
Corato (2016, p. 191), a exposição Massaguassú representou um contraste 
entre a então pequena Caraguatatuba e a cidade de São Paulo, onde se 
localizava o museu, evidenciando dois pólos de um mesmo país, de um lado 
a precariedade e de outro um processo de modernização e urbanização. 

Fig. 3.15. Quadro com duas obras 
GD�H[SRVLomR��ª0DQXHO�%UD~OLR«�H�
ª1~�H�GRLV�SUHWRV�QXP�LQWHULRU«��
Fonte: Catálogo 0DVVDJXDVV~��
SLQWXUDV�H�SDLVDJHQV�SLQWDGDV�
QR�%UDVLO�SRU�5REHUWR�6DPERQHW 
(MASP, 1949).
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Entre as telas pintadas por Sambonet, há uma evidência dessa 
categorização do povo e das paisagens locais, em títulos como: “Menino 
preto”, “Menina Chiquinha”, “Chiquinha deitada”, “Nú sentado”, “Aldeia e 
o rio”, “Granja na praia”, “Caiçara doente”, “Nú e dois pretos no interior”. 
Há ainda uma obra intitulada “Luisa”, em que o pintor retrata Luisa 
Sambonet deitada, observando aquele local. 

Fig. 3.16. Quadro intitulado 
/XLVD, exibido na exposição 
0DVVDJXDVV~, em 1949. Fonte: 
Catálogo 0DVVDJXDVV~��SLQWXUDV�H�
SDLVDJHQV�SLQWDGDV�QR�%UDVLO�SRU�
5REHUWR�6DPERQHW (MASP, 1949). 

Anterior a essa temporada em Massaguassú, dedicada à elaboração 
das obras para a exposição, Roberto Sambonet foi convidado, ainda em 
1948, a ministrar algumas aulas de pintura no MASP, antes mesmo da 
criação do IAC. No Centro de Documentação do museu, encontramos 
dois registros dessas atividades, a primeira com uma turma que reproduzia 
um quadro do acervo, e a segunda em uma sessão de desenho de modelo 
vivo, com uma modelo negra posando nua para os alunos. 

Depois de concluir as pinturas e desenhos em Massaguassú, Luisa 
e Roberto Sambonet mudaram-se para São Paulo, onde moraram na rua 
das Palmeiras, no bairro de Santa Cecília. Foi a partir desse momento que 
Luisa iniciou seu percurso no campo do design de moda. Para documentar 
sua trajetória, a dividimos em três momentos: o primeiro, refere-se a sua 



3.1 | Luisa Bernacchi Sambonet 183

atuação no MASP, ao trabalhar na organização do projeto do Primeiro 
Des!le da Moda Brasileira, fruto de um diálogo do museu com a indústria 
têxtil, em 1952. O segundo retrata a relação entre o MASP, a moda e a 
cidade de São Paulo, o que repercutiu na atuação posterior de Luisa na 
Itália. Por !m, o terceiro, aborda seu retorno à Itália, em 1953, onde atuou 
com moda, publicidade, cinema e curadoria. 

Primeiro Desfile 
da Moda Brasileira, 
iniciativa do IAC-MASP

A convite de Pietro M. Bardi, Luisa e Roberto Sambonet passaram 
a integrar a equipe do MASP. Ele, como docente no curso de desenho 
industrial18, do Instituto de Arte Contemporânea (IAC), a partir de 1951; 
e ela como coordenadora do projeto Primeiro Des!le da Moda Brasileira, 
realizado em 1952. Sobre a aproximação com Bardi e as atuações junto ao 
museu, Luisa escreveu: 

Nosso encontro com P. M. Bardi, a mente artística do braço frenético e 
super ativo do pequeno-grande Assis Chateaubriand, foi o trampolim 
esperado. O Sambonet dava aula de desenho no MASP, eu !quei como 
grávida na prolongada gestação da Moda Brasileira. Roberto, vulcânico 
designer, com qualquer material a ser interpretado, desde o aço dos talheres 
da fábrica paterna até o cristal, a prata, o ouro; eu desde criança em íntimo 

Fig. 3.17 e 3.18. Roberto Sambonet 
em curso de desenho livre e 
pintura, uma das disciplinas 
da formação em desenho 
industrial (imagem à esquerda), 
e em curso de desenho livre, 
em 1948 (imagem à direita). 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP.

18. Roberto Sambonet integrava 

a equipe de docentes do curso 

de Desenho Industrial, escola de 

design vinculada ao Instituto de Arte 

Contemporânea (IAC-MASP). Ele era 

responsável pela disciplina de desenho 

à mão livre. 
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interesse pelas 100 nuances da estética mais intrigante. Aceitamos a tarefa 
‘Bardiana’ sem medo. A palavra ‘estilista’ não existia (e também hoje o seu 
uso se presta a polêmica). (SAMBONET, s.d.)

A iniciativa reuniu um grupo de artistas, designers e industriais 
com o intuito de contribuir para a criação de uma moda a partir dos ideais 
modernos e, ao mesmo tempo,  próxima das características locais. Para 
compreender a articulação desse projeto junto ao MASP e os objetivos 
que levaram à concretização do des!le, é importante abordarmos o 
papel e as intenções do museu em promover a modernidade a partir de 
São Paulo. Segundo Pietro M. Bardi (1951, p. 50)19, era preciso conceber 
um museu “fora dos limites estreitos e das prescrições da museologia 
tradicional: organismos em atividade, não com o !m estreito de 
informar, mas de instruir”. 

O IAC surgiu com dois direcionamentos complementares: de um 
lado, a formação de pro!ssionais para o desenvolvimento da indústria 
nacional; de outro, a propagação dos objetos e práticas modernas na 
formação de um público, o que caracterizava a função social e pedagógica 
que fazia parte da própria concepção do instituto. Nesse sentido, pensar o 
que se denominou o Primeiro Des!le da Moda Brasileira está alinhado a 
uma ação de colocar em prática esses dois pilares. 

Aquele momento também !cou marcado pelo estabelecimento 
de algumas parcerias para a concretização dos objetivos do IAC. Houve 
uma nítida aproximação do ateliê de tecelagem, sob supervisão de Klara 
Hartoch20, com a indústria têxtil. Na elaboração do des!le, podemos 
notar a presença das tecelagens Sta Constancia, Ribeiro S.A, Industil S.A. 
e Fiação e Tecelagem Lutfalla, e da estamparia Bene!ciadora Nacional de 
Tecidos. As empresas atuavam com a produção industrial de estampas e 
tecidos especí!cos para a iniciativa, desenvolvidos tendo como bases os 
direcionamentos trabalhados no museu. Havia também uma tentativa de 
adaptação da produção artesanal ao moderno, com uma série de tecidos 
pintados à mão pelos alunos e docentes do IAC, além dos têxteis tramados 
por Klara Hartoch nas instalações do instituto. 

O ano de 1952 foi marcado por inúmeras iniciativas de Assis 
Chateaubriand e do governo brasileiro na promoção do algodão21. 
Segundo a pesquisadora Maria Claudia Bonadio (2017, p. 61), o tecido 
era considerado matéria-prima “nacional”, pois além de ser produzido no 
país naquele momento, era o mais vendido. A estratégia de Chateaubriand 

Fig. 3.19. Modelos vestidas com as 
peças elaboradas para o Primeiro 
'HV´OH�GD�0RGD�%UDVLOHLUD��em 
1952. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP.

19.�0DWpULD�ª0XVHX�IRUD�GRV�OLPLWHV«��
SXEOLFDGD�QD�UHYLVWD�+DELWDW��QÐ����HP�

1951.

20.�2�SHU´O�GH�.ODUD�+DUWRFK�SRGH�VHU�
encontrado no item 2.2 desta tese. 

21. Esse período foi bastante fértil para 

D�LQG~VWULD�Wr[WLO�EUDVLOHLUD��TXH�FKHJRX�

ao pós-Guerra ocupando a 2ª posição 

mundial em termos de capacidade 

produtiva. Nesse momento, o algodão 

tinha a centralidade da produção. 

Segundo os pesquisadores Luís 

André do Prado e João Braga (2011, 

p. 185), o algodão não era bem aceito 

pelas classes médias e altas, pois era 

associado a um produto de menor 

YDORU��8P�GRV�GHVD´RV�GDTXHOD�pSRFD�

era fazer com que as classes média e 

alta superassem o preconceito com a 

´EUD�
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era de buscar atrelá-lo à alta-costura para elevar seu status. Nessa época, 
o algodão “atingia preços elevados e também sofria de defasagem em 
relação aos produtos importados”. (Bonadio, ibid.). 

 A promoção da moda brasileira e do algodão está presente em 
artigo escrito por Luisa Sambonet para a revista Habitat, cujo nono 
volume dedicou um longo dossiê ao Primeiro Des!le da Moda Brasileira. 
O projeto fazia parte da preocupação do MASP em elaborar uma moda 
nacional a partir de um esforço de ações no Brasil e no exterior. Luisa 
destacou que, além das aulas de tecelagem de Klara Hartoch, o museu 
foi responsável por uma parceria com a Casa Vogue, que levou criações 
desenhados no IAC para a inauguração do Instituto de Arte dos Costumes, 
no Palácio Grassi, em Veneza, Itália. 

Outra iniciativa mencionada por Luisa Sambonet (1952, p. 66) foi 
a colaboração articulada por Chateaubriand entre fábricas de algodão 
brasileiras e o costureiro Jacques Fath22, em Paris, com o intuito de 
lançar o algodão seridó no mercado europeu. Esse episódio também 
foi relatado por Yolanda Penteado23 (1976), ao citá-lo como um evento 
muito comentado em Paris. Segundo ela, vários convidados brasileiros 
foram à Europa, inclusive a primeira-dama Darcy Vargas e sua !lha 
Alzira Vargas. A parceria foi estabelecida por Chateaubriand entre a 
Maison Fath, que produziu as peças usadas pelas convidadas no evento, e 
as fábricas brasileiras Bangu24 e Seabra, que forneceram os tecidos: “Um 
avião da Varig levou todos os convidados. (...) O porta-bagagem do avião 
estava repleto de frutas do Norte, doces, objetos de arte popular, que 
transformaram o baile numa festa brasileira” (Penteado, 1976, p. 223). 

 Fig. 3.20 e 3.21.�)RWRJUD´DV�
do evento de promoção do 
algodão brasileiro no &KDWHDX�
GH�&REHUYLOOH (Paris, França), em 
1952.  Fotos: David Seymour. 
Fonte: Magnum fotos.        

22. Conforme esclarece Maria Claudia 

Bonadio (2017, p. 48), essa relação 

com a França também esteve presente 

com a vinda de três nomes da alta-

costura de Paris, todos a convite de 

Chateaubriand: Marcel Rochas, Elsa 

Schiaparelli e Jacques Fath. 

23. Sobre a trajetória de Yolanda 

Penteado e sua participação nas 

Bienais de São Paulo, ver mais em: 

Marcos José Mantoan (2015). 

24. Companhia do Progresso Industrial 

do Brasil, que também era conhecida 

FRPR�ª%DQJX«��9HU�PDLV�HP��*UDFLOGD�

Silva (1989). 
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Os elementos populares que reforçavam uma ideia de identidade 
nacional foram amplamente utilizados na festa para mais de três mil 
pessoas. Bonadio (2017, p. 56) detalha que ritmos como “frevo, xaxado, 
samba, cateretê, e cururu” !zeram parte do repertório do evento. Segundo 
a autora, a festa foi muito criticada pela imprensa nacional que se opunha 
a Vargas e a Chateaubriand. Uma das insinuações era que o político “teria 
utilizado verbas públicas para pagar os voos da Panair que transportaram 
músicos e convidados”.  

Em novembro de 1952, ocorreu o Primeiro Des!le da Moda 
Brasileira, na Pinacoteca do MASP, situada, à época, na rua Sete de 
Abril, no centro de São Paulo. Segundo documento do MASP (1952) 
que introduzia o projeto, para o evento seriam apresentados cerca de 60 
modelos25 desenhados e confeccionados nas instalações do museu, dos 
quais 50 foram comercializados nas lojas Mappin. Todo o projeto, da 
fabricação dos tecidos ao estudo dos modelos, buscava compreender a 
elaboração de uma moda a partir das “condições especí!cas de cultura, 
clima e geogra!a” brasileiras (Habitat, 1952, n˚ 9, p. 65). 

Isso se re"etia também em uma relação entre os materiais e 
tradições locais, e a elaboração de formas por meio do pensamento 
moderno, além de uma conciliação entre produção artesanal e industrial. 
Nas palavras de Pietro Bardi (1992, p. 83), diretor do museu à época, 
a criação de uma moda brasileira no MASP considerava “a identidade 
objeto artesanal/padrão industrial, baseada na produção técnica ligada à 
realidade dos materiais brasileiros”. 

  
Fig. 3.22. Quadro com algumas 
das peças apresentadas no 
3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�
%UDVLOHLUD. Da esquerda para 
a direita, imagens superiores: 
)UXWHLUR, 0DFXPED e $UDUD~QD. 
Fotos: Nelson Jurno (esquerda e 
central) e Peter Scheier (imagem à 
direita). Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles.

25. $OJXQV�GRV�PRGHORV�GHV´ODGRV no 

3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�%UDVLOHLUD não 

estão listados no catálogo das peças 

comercializadas nas lojas Mappin, 

FRPR�DV�SHoDV�GRV�FRQMXQWRV�ª&DGHWH«�

H�ª&DVFDYHO«��&RP�LVVR��SHUFHEHPRV�

que foram apresentados mais de 

50 modelos no evento de 1952, mas 

apenas 50 foram destinados à venda. 
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 O catálogo produzido para o des!le dava destaque para as peças 
que seriam expostas e vendidas nas lojas Mappin. Ao todo, foram listadas 
50 peças, com uma pequena descrição de um possível uso (“para as 
compras na cidade”, “para os dias quentes”, “para a praia”, “para o passeio 
no campo” etc.) e do material que cada peça era composta (algodão, linho, 
gabardine etc.). Na página !nal, o impresso mostrava também o valor de 
venda para cada modelo. Abaixo, podemos conferir a relação de todos os 
produtos comercializados, da maneira como estava escrito: 

1. Abacate (para a praia, gabardine de algodão)

���&XQKDPEHEH��SDUD�D�SUDLD��]H´U�

3. Jangada (para o iate, lonita)

4. Balão (para a praia, lonita)

5.  Vento na varanda (para o passeio no campo, suéter em algodão 
mercerizado, calça e blusão em gabardine)

6. Fruteiro (para o jardim, algodão tecido à mão)

7.  Poeira (para compras na cidade, granité de algodão, enfeite em 
plástico trançado)

8. Cuica (para os dias em Santos, lonita e tricoline)

9. Canário (para a manhã, gabardine e tricô)

10. Anturium (para a praia, saia de linho pintado à mão)

11. Ararauna (para os dias quentes, linho, chapéu em piquet)

12. Praias do Norte (para as manhãs na cidade, linho e tricot)

13.  Jardim Europa (para as compras na cidade, duas peças em 
gabardine de algodão)

14. Macumba (para o jardim, gabardine pintado à mão)

15. Olaria (para a tarde na praia, linho)

16. Balaio (para os passeios no campo, algodão à mão com palha)

����,JXDVV~��SDUD�D�WDUGH�QD�FLGDGH��WHFLGR�j�PmR�

18. Perequê (para os almoços, linão de algodão)

19. Poracás (para a canastra, gabardine pintado à mão)

20. Caraguatá (para a praia, cintz)

21. Areião (para a praia, entertela)

22.  Carambola (para as compras da manhã, linão de algodão 
estampado)

23. Cachoeira (para a chuva no campo, tailleur impermeável)

24. Noroeste (para a chuva na cidade, duas peças impermeáveis)

25.  Cascavel (para a chuva, duas peças em gabardine 
impermeável e cobra)
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26. Papagaios (para a noite na praia, cintz estampado)

27. Itapetininga (para a tarde elegante, shantung pesado)

28. Carajá (para a cidade, surah estampado)

29. Favela (para as noites quentes, tecido à mão e tricô)

����2XUR�3UHWR��SDUD�FRFNWDLO��UD´O�H�DOJRGmR�WHFLGR�j�PmR�

31. Foguete (para a noite, cintz estampado, echarpe de organdi)

32. Porchat (para cocktail, duas peças em jersey)

33. Urucu (para a noite, linho estampado)

34. Escola de Samba (para um jantar elegante, popeline de seda)

35. Carajuru (para um almoço elegante, duas peças em shantung)

36.  Guarujá (para a noite, calça em algodão, casaco tecido à mão 
FRP�´RV�GH�SUDWD�

37.  Bala de Coco Queimado (para o baile, palha e shantung-tafetá)

38. Bala de Coco Branca (para o baile, palha e shantung-tafetá)

39. Bala de Coco Rosa (para o baile, palha e shantung-tafetá)

40. Bala de Coco Vermelha (para o baile, palha e shantung-tafetá)

41. Bala de Coco Azul (para o baile, palha e shantung-tafetá)

42. Bala de Coco Preta (para o baile, palha e shantung-tafetá)

43. Confetis (para o baile, rayon estampado)

44. Pedregulho (para o baile, linho estampado e organdi)

45.  Faisca (para o baile de debutantes, linão de algodão estampado)

46. Tangerina (para o baile, algodão tecido feito à mão)

47. Urubu (para a noite, linho estampado e plumas)

48.  Mãe de Santo (para o grande baile, algodão tecido à mão com 
´RV�GH�RXUR�

49. Jacaré (para a caça, calça e botas de crocodilo)

50.  Fronteira (modelo inspirado nos trajes das índias da fronteira 
com o Paraguai)

 A partir da relação das peças, de seus usos e da descrição dos 
materiais, observamos três aspectos importantes que estiveram presentes 
desde a concepção da iniciativa: o primeiro foi a utilização de elementos e 
temáticas das culturas populares como meio de imprimir uma referência 
ao produto de moda brasileiro; o segundo, os possíveis usos, remetem 
a situações sociais adequadas para cada peça e para quem for vesti-las; 
por !m, os materiais locais, produzidos de maneira artesanal ou pela 
indústria nacional. Esses fatores serviram de base para a criação de uma 
nova moda, moderna e brasileira, conforme trecho de reportagem da 
revista Habitat sobre o projeto:
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Costuma-se a!rmar, e de fato corresponde ao verdadeiro dinamismo do 
desenvolvimento artístico, que as artes superiores se inspiram diretamente 
nas fontes populares para seus motivos, conteúdos típicos e formas 
essenciais. Cada cultura revela a presença de motivos populares. A cultura 
surge num terreno de complexas fontes etnográ!cas, vivas ou acabadas. 
Nesse sentido, país nenhum no mundo é outro tanto rico de elementos 
populares, de formas inéditas, temas que podem servir de inspiração para 
uma nova moda. (HABITAT, 1952, n. 9, p. 76) 

Essa perspectiva também foi mencionada por Luisa Sambonet 
(1952, n. 9, p. 66) na mesma publicação. Para ela, a importância do des!le 
estava também em marcar um momento de mudança e adequação da 
moda brasileira, ao aplicar ao máximo as possibilidades encontradas 
em objetos e motivos populares na construção das peças. Esses fatores 
foram mobilizados tanto nas padronagens elaboradas pela estamparia (de 
superfície ou na trama do próprio tecido), quanto por meio dos desenhos 
e cortes dos modelos a serem produzidos. 

Fig. 3.23. Estampas produzidas 
para o�3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�
%UDVLOHLUD��Fonte: Revista Habitat 
(n. 9, p. 70 e 71, 1952).

Para a sua realização, o projeto contou com a colaboração de 
docentes e alunos do IAC, que trabalharam em parceria com artistas que 
tinham proximidade com o museu. Esse processo está presente nas três 
estampas da imagem acima (!gura 3.23). O desenho das duas primeiras 
é de autoria de Roberto Sambonet e foram executados em 6 combinações 
de cores diferentes pela tecelagem Ribeiro S. A. A terceira estampa é um 
desenho do pintor Carybé26, inspirado em elementos do Candomblé, 
pintada à mão em parceria com os alunos do IAC. 

26. Hector Julio Páride Bernabó (1911-

1997), conhecido por Carybé, foi um 

pintor argentino que se naturalizou 

EUDVLOHLUR��1D�GpFDGD�GH�������´[RX�

se em Salvador, Bahia, onde retratou 

em seus trabalhos o cotidiano dos 

pescadores, das lavadeiras, dos 

vendedores ambulantes e capoeiristas. 

Também produziu muitas telas com 

a temática da cultura afro-brasileira, 

desenhando seus ritos e orixás. 
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 Nossa intenção, ao relatar as parcerias estabelecidas para a 
concretização da iniciativa, é explicitar os diferentes atores que !zeram 
parte do projeto, questionando os papéis e as autorias atribuídas aos 
processos de design. Na matéria Tecidos executados no Museu de Arte 
(Habitat, 1952, n. 9, p. 70 e 71), os desenhos das padronagens foram 
creditados a Klara Hartoch27 (para as composições na própria trama), 
Roberto Sambonet (em estampas produzidas em processos industriais 
e manuais), Carybé (em desenhos pintados à mão nas instalações do 
museu) e Burle Marx (em desenhos realizados em ateliê de serigra!a de 
Lilli Corrêa de Araújo28). 

Fig. 3.24. Quadro com peças 
apresentadas no Primeiro 
'HV´OH�GD�0RGD�%UDVLOHLUD� Da 
esquerda para a direita: vestido 
3HUHTXr (estampa Roberto 
Sambonet, fabricada em algodão 
pela tecelagem Ribeiro S.A), 
vestido 0DFXPED�(desenho de 
Carybé e realização dos alunos 
do IAC) e vestido )RJXHWH�
(estampa de Roberto Burle Marx, 
realização de Lilli Corrêa Araujo). 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP.

A parceria entre Roberto Burle Marx e Lilli Corrêa de Araújo 
já havia ocorrido em junho de 1952. Na exposição de Burle Marx, 
organizada pelo MASP naquele ano, o arquiteto e paisagista apresentou 
projetos de jardins, padrões de tecidos, aquarelas e pinturas. Os tecidos 
foram estampados na fábrica de Lilli Corrêa de Araújo com elementos da 
"ora e de aspectos do território brasileiro, entre eles: Acre (com desenhos 
de helicônias), Bahia, Caruaru e Paquetá. 

27. Essas padronagens podem ser 

FRQIHULGDV�QR�SHU´O�GH�.ODUD�+DUWRFK��

elaborado no item 2.2 desta pesquisa.

28.�/LOOL�&RUUrD�GH�$UD~MR��QRPH�DR�
nascimento: Lilli Ebba Henriette) 

nasceu na Dinamarca, em 1907. Viveu 

no Brasil da década de 1930 até o 

´P�GH�VXD�YLGD��HP�������$�DUWLVWD�

conheceu o pintor brasileiro Pedro 

&RUUrD�GH�$UD~MR�HP�3DULV��QD�GpFDGD�

de 1920. À época, ele era professor 

de artes em uma escola no bairro de 

Montparnasse, ao lado de Lèger e 

André Lhote. Ela viveu, inicialmente, 

em Pernambuco, depois no Rio de 

-DQHLUR�H��SRU�´P��HP�2XUR�3UHWR�

MG. Sua fábrica de tecidos funcionou 

QD�FDSLWDO�µXPLQHQVH��RQGH�H[HFXWRX�

peças têxteis de artistas diversos como 

Cândido Portinari e Roberto Burle Marx. 
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Em 1954, após a realização do Primeiro Des!le da Moda Brasileira, 
ambos participaram da elaboração da cortina boca de cena para o Teatro 
Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. A parceria se con!gurou da mesma 
maneira: com o desenho do arquiteto e paisagista e a realização da artista 
e designer têxtil. 

 

Fig. 3.25. Tecidos de Burle Marx, 
apresentados na exposição %XUOH�
0DU[, ocorrida no Museu de Arte 
de São Paulo, em 1952. Foto: Peter 
Scheier. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles.

O trabalho de Lilli Corrêa de Araújo já havia sido mencionado nas 
páginas da revista Habitat (1951, n. 5, p. 65) um ano antes do des!le do 
MASP. Na matéria Tecidos de Lilli, foram apresentadas algumas de suas 
produções têxteis e as técnicas empregadas em suas elaborações, como a 
serigra!a e a estampa manual. Na primeira metade da década de 1950, 

Fig. 3.26 e 3.27. À esquerda, 
cortina para boca de cena do 
Teatro Marechal Hermes, no Rio 
de Janeiro, desenhada por Burle 
Marx e executada por Lilli Corrêa 
GH�$UD~MR��£�GLUHLWD��D�DUWLVWD�H�
designer têxtil em sua fábrica, em 
1957. Fonte: &RUUHLR�GD�0DQKm, 
20 de agosto de 1954, e 'LiULR�GD�
1RLWH, 16 de fevereiro de 1957. 
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o têxtil apareceu algumas vezes como suporte trabalhado por diferentes 
artistas e designers do período: Os tecidos de Clara Hartoch (1950, n. 1, 
p. 61), Tecidos de A. M. Fiocca (1950, n. 1, p. 62), Tecidos de Burle-Marx 
(1951, n. 2, p. 79), Tecidos decorativos (1953, n. 11, p. 79).

Fig. 3.28 e 3.29. Peças 
apresentadas no 3ULPHLUR�'HV´OH�
GD�0RGD�%UDVLOHLUD��Da esquerda 
para a direita: vestido 3DSDJDLRV, 
com desenhos de Roberto Burle 
Marx e realização de Lilli Corrêa 
Araujo e vestido inspirado nos 
vasos marajoaras. Fotos: Nelson 
Jurno (imagem à esquerda) e 
Peter Scheier (imagem à direita). 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles.

Nas estampas atribuídas a Roberto Sambonet, a maior parte delas 
(como as padronagens Índios, Perequê e Faísca) foram executadas pelas 
tecelagens Ribeiro S.A e Sta. Constância. A exceção encontrada foi a 
estampa Anturium, com desenho de Roberto Sambonet e pintada à mão 
pelos estudantes do IAC. 

Fig. 30. Quadro com as estampas 
ÀQGLRV e $QWXULXP de Roberto 
Sambonet para o 3ULPHLUR�'HV´OH�
GD�0RGD�%UDVLOHLUD. Fonte: Revista 
Habitat (n. 9, p. 71, 1952).
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Nesse processo de parcerias coletivas, o papel de Luisa Sambonet 
foi diverso e, muitas vezes, diluído por todo o projeto. Em matérias 
de jornais da época e em relatos, encontramos, desde a menção como 
idealizadora da coleção29 de roupas apresentadas no des!le, à animadora 
da moda brasileira. Segundo a própria Luisa, em manuscrito (s.d.), seu 
trabalho consistia em escolher linhas, tecidos, cores e harmonizar também 
as relações entre todos os elementos envolvidos, o que para ela, foi uma 
tarefa que determinou o sucesso da iniciativa. Em outro trecho do mesmo 
documento, Luisa sugeriu que esse seria o trabalho de um desenhista de 
moda industrial, ao pensar a produção das peças de maneira integrada. 

A partir do material reunido e da atuação que ela teve na Itália, 
logo depois de sua experiência em São Paulo, podemos observar a 
presença constante da moda em seus trabalhos em diferentes atividades 
que compuseram o campo. Como veremos, Luisa atuou como vitrinista, 
curadora, consultora, publicitária e designer de moda. Sobre seu papel 
no MASP, Pietro Maria Bardi (1992, p. 17) escreve que Luisa Sambonet  
trabalhou como orientadora na criação do projeto Moda Brasileira:

Decidimos nada menos que criar uma Moda Brasileira, cuja orientadora 
era Luiza Sambonet, assessorada por seu marido Roberto. A inspiração 
eram os produtos indígenas, a "ora e a fauna. E tudo era produzido no 
museu, desde o desenho até a fabricação dos tecidos, sob orientação de 
Klara Hartoch, professora do curso de Tecelagem. Mas infelizmente, as 
ideias eram muito ousadas para aqueles tempos e o projeto teve que ser 
interrompido. (BARDI, 1992, p. 17)

 Além da parceria entre Luisa e Roberto Sambonet, Bardi 
menciona o papel de Klara Hartoch. A elaboração do projeto, como 
vimos até aqui, contou com inúmeras colaborações, tanto entre os 
docentes e alunos do IAC com artistas próximos ao MASP, quanto desses 
com a indústria. Houve uma tentativa, nesse período, de construir uma 
marca em torno do museu. Esse aspecto está diretamente relacionado ao 
objetivo de reforçar o caráter pedagógico da instituição, por meio do IAC, 
não apenas na formação dos pro!ssionais, mas também na propagação 
dos ideais modernos por meio dos objetos. 

É interessante identi!carmos, a partir dessa prática, a repercussão 
dos princípios da Bauhaus no IAC. Eles foram incorporados não apenas 
no ensino, mas também na comercialização dos produtos por meio de 

29. Essa hipótese também é levantada 

por Ethel Leon (2006) por meio dos 

depoimentos que obteve durante 

sua pesquisa de mestrado sobre o 

funcionamento da Escola de Desenho 

Industrial (IAC), do MASP. 
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uma marca vinculada às escolas30. A divulgação de iniciativas como 
exposições, catálogos e revistas foi uma das etapas na consolidação de um 
projeto de escola moderna. No caso do MASP, a atenção voltada à criação 
de uma moda brasileira em diálogo com a indústria nacional fortaleceu 
também essa função do museu de educar os pro!ssionais e o público. 

MASP, moda e a cidade de São Paulo

Na década de 1950, o crescimento urbano e industrial da capital paulista 
provocou mudanças signi!cativas na con!guração dos espaços na cidade. 
Essa dinâmica foi abordada em edição especial da revista Life, no !nal de 
1953, que mencionou a relação entre o MASP, a moda brasileira e a cidade de 

Fig. 3.31. Matéria %UD]LOLDQ�
IDVKLRQV, publicada na revista 
/LIH. Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP.

30. Para mais detalhes sobre o papel da 

Bauhaus na propagação do moderno 

por meio dos produtos confeccionados 

na escola, consultar o capítulo 2 desta 

pesquisa. 
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São Paulo. A reportagem reuniu grandes eventos que marcaram esse período, 
entre eles o Primeiro Des!le da Moda Brasileira, colocado ao lado  da Bienal 
de Arte de São Paulo e das comemorações do IV Centenário de São Paulo. 

A matéria abordou o papel do MASP na criação de uma moda 
brasileira moderna como resultado do crescimento da cidade de São 
Paulo. Houve, ainda, destaque para o uso de elementos populares como 
maneira de produzir uma modernidade atrelada às tradições brasileiras, 
como a estampa do primeiro vestido em motivos marajoaras (imagem 
superior à esquerda na !gura 3.31).

Essa intenção do museu de popularizar a moda brasileira foi 
elaborada por uma valorização dos elementos compreendidos como 
populares na época, em diálogo com o pensamento moderno que 
preconizava a apreciação dos objetos a partir de critérios de praticidade e 
funcionalidade. Luisa Sambonet (1952) também falou sobre a necessidade 
de adaptar a moda daquele momento à nova dinâmica das cidades 
modernas, atingindo as mulheres da média burguesia que estavam 
inseridas no mercado de trabalho e experimentavam os espaços dessas 
cidades. Essa ideia estava no cerne da iniciativa do MASP de elaborar a 
modernidade em diversas frentes, e a roupa integrava esse processo.

Torna-se necessário, portanto, no caso, ter sempre em mente o problema 
da média, da maioria das mulheres brasileiras, das secretárias que vivem 
nos arranha-céus do centro da cidade, das mulheres da média burguezia, 
das comerciarias, das estudantes, das professoras. A mulher brasileira 
não deve e não pode mais vestir-se seguindo a história de hontem, mas 
sim para viver a crônica de hoje, nas suas e mais modernas cidades. (...) 
O mundo moderno pede um outro estilo de mulher. O progresso, com 
suas exigências de extrema simplicidade, no esforço constante dirigido 
num sentido cultural, irão reduzir os elementos do vestuário feminino ao 
essencial. (SAMBONET, 1952, p. 66) 

No trecho acima, observamos a intenção de se criar uma roupa 
que permitisse a uma parcela das mulheres brasileiras o trânsito nas 
cidades modernas e o exercício de uma série de funções que vinham 
se intensi!cando no período. Ao mesmo tempo em que algumas das 
peças projetadas para o des!le traziam formas clássicas, trabalhadas 
com materiais mais nobre (caso de muitos vestidos apresentados 
anteriormente), havia também uma preocupação em produzir modelos 
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mais retos e funcionais. Ao menos seis deles foram compostos por calças 
e blusas retas, com poucas estampas, como podemos visualizar nas duas 
imagens abaixo (!guras 3.32 e 3.33). 

Fig. 3.32 e 3.33. Modelos 
apresentados no 3ULPHLUR�'HV´OH�
GD�0RGD�%UDVLOHLUD� &XQKDPEHEH e 
9HQWR�QD�9DUDQGD. Modelos: Liliana 
e Linda. Fotos: Nelson Jurno. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP.

A relação da iniciativa com a cidade foi ainda mais ampla ao levar o 
MASP para a fachada do Mappin. Para divulgar as peças comercializadas 
pela loja de departamento, foram elaboradas vitrines em projeto de 
Roberto Sambonet: ao lado das roupas confeccionadas nos ateliês do 
museu, foram dispostos um quadro de arte (uma tela de Debret do 
acervo do MASP) e uma fotogra!a da sala de exposições; havia, ainda, 
um manequim à direita, que !cava sentado na cadeira dobrável, criada 
por Lina Bo Bardi, para o auditório do MASP. 



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida198

No acervo do MASP, encontramos mais duas fotogra!as de outras 
duas vitrines  (!guras abaixo) também elaboradas para a divulgação das 
peças no Mappin. Os produtos foram expostos ao lado de elementos 
que remetiam às tradições populares (caso da jangada à esquerda) e ao 
crescimento urbano da cidade de São Paulo (imagem da vitrine à direita, 
com fotogra!a aérea da capital paulista).

Fig. 3.34 e 3.35. Imagem do 
auditório do MASP, em sua 
primeira sede na rua Sete de Abril, 
com a cadeira dobrável, projeto 
de Lina Bo Bardi para o espaço 
(imagem à esquerda). Vitrine 
para a loja Mappin, com roupas 
desenvolvidas para o Primeiro 
'HV´OH�GD�0RGD�%UDVLOHLUD�
(imagem à direita). Fotos: Peter 
Scheier. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 

O conjunto de trabalhos realizados por Luisa e Roberto Sambonet 
para o projeto do MASP repercutiu no que ambos desenvolveram ao 
retornar para a Itália, pouco tempo depois do Primeiro Des!le da Moda 
Brasileira. Em 1953, Luisa Bernacchi Sambonet e Roberto Sambonet 
retornaram a Milão, na Itália, onde tiveram dois !lhos, Tom e Guia 
Sambonet.

Fig. 3.36 e 3.37. Vitrines para 
a Loja Mappin, com peças 
produzidas pelo MASP para 
o�3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�
%UDVLOHLUD, em 1952. Fotos: Peter 
Scheier. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles.



Itália

Nos anos seguintes, estabelecidos novamente na Itália, ambos realizaram 
trabalhos para a loja de departamento La Rinascente, recém-reinaugurada 
após o período de guerra. Sua reabertura ocorreu em dezembro de 1950 
e marcou um período de crescimento econômico da Itália, conforme 
escreve a pesquisadora Elena Papadia (2005). Segundo a autora (2005, 
p. 42), a loja foi aberta pela primeira vez em 1917 e se consolidou, nessa 
primeira fase, como um lugar de experimentação da modernidade, um 
novo espaço para a sociabilidade urbana. Já na fase seguinte, a partir da 
década de 1950, houve a busca por um conceito de transformar a loja de 
departamentos em um local de cultura. 

Esse espaço é descrito pela historiadora Maria Canella (2017, p. 44) 
como propício para a reunião de artistas e designers que foram decisivos 
para a criação de um clima cultural em torno da La Rinascente na década 
de 1950. Diversas iniciativas integravam ações voltadas ao design de moda, 
de produto e grá!co vinculados a uma estratégia de produção industrial 
e comunicação corporativa. Foi nesse contexto que surgiram grandes 
exposições temáticas31, com o objetivo de fortalecer a marca e ampliar a 
experiência de consumo, tornando a loja também espaço de exposição. 

Fig. 3.38. 3HoD�JUi´FD�SDUD�D�
grande exposição ,QGLD, que 
ocorreu na loja /D�5LQDVFHQWH, em 
maio de 1959. Fonte: 5LQDVFHQWH�
$UFKLYHV.

31. As grandes exposições temáticas 

na loja /D�5LQDVFHQWH�ocorreram entre 

as décadas de 1950 e 1960: Espanha 

(1955), Japão (1956), Grã-Bretanha 

(1957), América/Estados Unidos (1958), 

Índia (1959), México (1960), Espanha 

(1963) e Índios/México, Peru e Brasil 

(1964).  



Em 1959, como parte do projeto de integrar loja de departamento 
com ambiente de exposição, ocorreu a mostra intitulada India. Tradizione 
attualità moda colore, com artefatos da Índia e da Tailândia. Nessa 
exibição, a curadoria dos produtos foi de Roberto Sambonet e o texto 
que compôs o catálogo foi assinado por Luisa Sambonet. Nesse material, 
foram relatadas as principais cidades que visitaram e de onde coletaram 
os objetos que seriam expostos, como máscaras, esculturas de divindades, 
objetos de cerâmica, objetos de uso cotidiano, tecidos, pedras locais.  

  

Fig. 3.39. Páginas internas do 
catálogo da grande exposição 
,QGLD, ocorrida na loja /D�
5LQDVFHQWH em 1959. Projeto 
JUi´FR�GR�FDWiORJR��5REHUWR�
6DPERQHW��)RWRJUD´D��6HUJH�
Libiszewski; Texto: Luisa 
Sambonet. Fonte: 5LQDVFHQWH�
$UFKLYHV e )RQGD]LRQH�0DULR�
1RYDUR. 
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Havia, ainda, uma descrição detalhada da religião e da ligação 
entre as cores e as divindades hinduístas. A relação entre a cor prosseguiu 
ao falar sobre os animais e a paisagem, abordando as "orestas e as plantas 
encontradas ali em abundância: sândalo, coqueiros e bambu. Essas !bras 
(como o bambu e o coqueiro) foram utilizadas também na produção dos 
objetos utilitários, expostos na loja de departamentos e transformados em 
artigos de luxo.

Em depoimento para esta pesquisa, Tom Sambonet, !lho de Luisa 
e Roberto, relatou que os pais trabalhavam para a La Rinascente, tanto 
na elaboração de vitrines, quanto em viagens para montar as exposições 
temáticas. Nessas ocasiões, viajaram para diversos lugares, como a América 
Latina e o Oriente, e deram continuidade a uma investigação dos elementos 
tradicionais de cada região, o que já havia ocorrido no MASP.

Fig. 3.40. Quadro com imagens 
do espaço interno e da vitrine, 
elaborados para a exposição 
,QGLD, na loja /D�5LQDVFHQWH, que 
ocorreu em Milão, em 1959. Fonte: 
5LQDVFHQWH�$UFKLYHV. 
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Guia Sambonet, também !lha do casal, nos relatou que Luisa, além 
de trabalhar em La Rinascente como vitrinista, atuou também na empresa 
Upim32, parte do mesmo grupo da loja de departamentos, que tinha por 
princípio popularizar as peças de vestuário, estabelecendo um único 
preço para todos os produtos. Ali, ela desenvolveu coleções voltadas para 
o mercado de moda, principalmente para vestuário infantil.

Segundo Tom Sambonet, durante sua carreira pro!ssional na Itália, 
Luisa trabalhou diversas vezes com a moda. Além de La Rinascente e da 
Upim, após a separação de Roberto, que ocorreu em 1960, Luisa trabalhou 
para a montadora Fiat, na elaboração de produtos de merchandising, 
como echarpes, em que ela desenhava as estampas. Não encontramos 
nenhum registro desses trabalhos. Essa fase também foi relatada por 
Luisa Sambonet, em manuscrito:

Nos anos 60/70 a Itália entrou economicamente numa fase sortuda. Foi o 
período da enorme produção, dos descobertos impulsos e da criatividade 
em todos os campos [...] Fui consultora da Fiat por cinco anos (em 
Turim), da Bolsa de Milão, da Alfa Romeu, do Ministério do Exterior. 
Organizei exposições (merchandising, vitrinas) pelo Shopping ‘Inovation’ 
de Lausanne, na Suíça, pelo ‘Iemoli’, de Zurich e para a ‘Moda das crianças’ 
em Paris. (SAMBONET, s.d.)

Em arquivos na Itália, encontramos dois trabalhos realizados por 
Luisa, um na década de 1970 e outro mais tarde, em 1991. O primeiro 
é um livro, América Latina, dividido em dois volumes, em que relatou 
aspectos históricos e políticos dos países dessa região, visitados por ela 
em diferentes fases da vida. O material tem uma perspectiva didática, 
e é acompanhado por inúmeras fotogra!as da natureza e dos povos 
tradicionais dessas localidades. 

Os livros reúnem dados práticos, como número de população e 
atividades econômicas locais, mas também a diversidade de culturas e 
fazeres que compunham esses territórios. As manifestações culturais 
eram separadas em religião, música, poesia e artesanato. No caso do 
Brasil, Luisa escreveu sobre os grandes fatos históricos, mas também 
detalhou algumas das tradições indígenas e caiçaras.  

Em 1991, Luisa Sambonet realizou o que acreditamos ser seu 
último trabalho pro!ssional, a curadoria e o catálogo de uma exposição 
em Gênova, Itália, sobre a cantora lírica Margherita Carosio (1908-2005). 

32. A Upi (mais tarde, Upim: 8QLFR�

3UH]]R�,WDOLDQR�0LODQR) foi aberta em 

1928. Sobre a trajetória das marcas do 

grupo /D�5LQDVFHQWH, consultamos a 

pesquisa de Elena Papadia (2005). 
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 Fig. 3.41. Quadro com imagens 
dos livros $PHULFD�/DWLQD�,�H�
$PHULFD�/DWLQD�,,��escritos por 
Luisa Sambonet, em 1970. Fonte: 
%LEOLRWHFD�1D]LRQDOH�&HQWUDOH�GL�
)LUHQ]H. 
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A mostra reuniu a trajetória da artista com os principais !gurinos usados 
por ela ao longo de sua carreira, fotos e registros fonográ!cos de seus 
maiores sucessos. O texto do catálogo, publicado na ocasião, também foi 
escrito por Luisa Sambonet.

Luisa também escreveu sobre cinema para revistas especializadas, 
foi a festivais e trabalhou como jurada de mostras de Desenho Animado, 
segundo seus relatos. Em 1992, foi convidada a passar a virada de ano 
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Fig. 3.42 a 3.44. Imagens 
do catálogo da exposição 
0DUJKHULWD�&DURVLR, com curadoria 
e texto de Luisa Sambonet, 
SXEOLFDGR�HP�������1DV�IRWRJUD´DV�
acima, podemos visualizar a artista 
FRP�XP�GRV�´JXULQRV�H[SRVWRV�
na mostra (à direita); Margherita 
com o pintor Matisse, que fez um 
desenho em sua homenagem, 
em 1951 (superior à direita); e 
D�FDQWRUD�QRV�HVW~GLRV�GD�%%&�
de Londres, em 1948 (inferior 
à direita). Fonte: %LEOLRWHFD�GHO�
&RQVHUYDWRULR�1LFFROz�3DJDQLQL�
GL�*HQRYD. 

com amigos na cidade de Flecheiras, no litoral cearense, onde decidiu, 
oito anos depois, estabelecer-se até o !m de sua vida, em 2010.

A trajetória de Luisa Sambonet nos permite analisar a repercussão 
do cenário artístico e cultural de São Paulo, por meio de sua atuação no 
MASP, nas iniciativas que ela desenvolveu na década de 1950 na loja La 
Rinascente, em Milão, Itália. Em ambos os casos, percebemos a recorrência 
de um trabalho realizado de maneira coletiva por diferentes pro!ssionais 
que compunham essas equipes, o que nos possibilita questionar de 
que maneira alguns nomes são registrados ou não nessas parcerias e 
trabalhos compartilhados. Esse assunto será novamente abordado no 
capítulo 5 desta pesquisa, em que analisamos as trajetórias em conjunto 
e as di!culdades em torno da documentação do trabalho de mulheres no 
campo do design. 
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Irene Ivanovsky Ruchti nasceu em Imbituba, Santa Catarina, em 1931. 
A família morava em Pelotas, Rio Grande do Sul, onde Irene viveu até 
1946. Filha de Estelita Perfeito Ivanovsky, professora e costureira, e Juvenal 
Ivanovsky, engenheiro civil, a infância de Irene foi marcada pelo estudo 
da forma e do espaço – ela relatou que era frequente desenhar roupas para 
mãe, que costurava para as famílias tradicionais da região; e a representação 
técnica do espaço, que aprendeu com o pai, com quem também teve aulas 
de desenho técnico. No ginásio, ela destacou a professora de desenho 
técnico Elyzabeth Allgaier, como uma importante referência em sua escolha 
pro!ssional no campo da arte. Outra in"uência marcante para Irene foi a 
música. Ela contou que morou, em sua infância, próximo ao Conservatório 
de Música de Pelotas33, onde estudou teoria musical, canto e piano. 

Eu queria era trabalhar com arte, até porque acontecia arte em minha volta 
(...) Havia em frente [à casa de Irene] o Conservatório de Música no centro 
de Pelotas. E eu brincava no meu quintal ouvindo tudo aquilo, eu conhecia 
de cor e salteado todos os alunos. Eu fui aos trezes anos de idade e eles 
disseram lá que eu era a pessoa mais jovem a se associar à cultura artística. 
E ia por minha conta, atravessava sozinha e ia para os concertos. Tudo foi 
muito singular para mim. (RUCHTI, 2017a)34

Desde a infância em Pelotas, a convivência entre desenho e música 
se fez presente em sua trajetória. Como não havia escola especí!ca para o 

�,PELWXED�6&��%UDVLO�������©
©�6mR�3DXOR�63��%UDVLO������

1RPH�DR�QDVFLPHQWR��,UHQH�,YDQRYVN\

— 3.2 Irene 
Ivanovsky 
Ruchti —

33.�2�&RQVHUYDWyULR�GH�0~VLFD�GH�
Pelotas foi fundado em 1918, sendo 

a primeira instituição governamental 

IXQGDGD�SDUD�R�HQVLQR�GH�P~VLFD�QD�

cidade e a segunda no Rio Grande do 

Sul. Segundo o site�R´FLDO���ªR�LQtFLR�GH�

suas atividades se deu com o ensino do 

SLDQR��YLROLQR��FDQWR�H�WHRULD�PXVLFDO«��

Ver mais em: 6LWH�R´FLDO�&RQVHUYDWyULR�

GH�0~VLFD�GD�8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�

de Pelotas. Disponível no seguinte 

link: https://wp.ufpel.edu.br/

conservatoriodemusica

34. Em entrevista a esta pesquisadora, 

realizada em 5 de junho de 2017, em 

São Paulo/SP. 
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estudo de artes em Pelotas à época, Irene Ruchti demonstrou vontade de 
estudar em Porto Alegre. Em 1947, ela se mudou para a capital gaúcha, 
onde cursou Artes Plásticas no Instituto de Belas Artes na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Além dos cursos regulares de 
artes plásticas, Irene continuou a estudar música, tendo aulas de teoria e 
história musical com o professor Victor Neves. Em Porto Alegre, também 
fez aulas de canto com Olga Nogueira e Maria Schneider. 

A in"uência musical foi além do ensino formal. Ao chegar em Porto 
Alegre, Irene morou em pensões, na maior parte geridas por instituições 
religiosas, como o Residencial Santa Catarina, fundado em 1941 pela 
Associação Congregação de Santa Catarina. Nesses lugares, ela conheceu 
outras mulheres que foram importantes na sua trajetória e vivência em 
Porto Alegre, como Lory Keller35, cantora lírica e pianista, e as irmãs 
Madeleine e Maria José Ru&er, ambas musicistas. 

Naquele período, além das artes plásticas e da música, já havia 
uma proximidade com a arquitetura, o que repercutiu em seus trabalhos 
futuros. Irene relatou diversas vezes que sua busca nas artes plásticas 
estava relacionada com a elaboração do espaço, em lidar com ele: “eu 
posso desenhar, mas com objetivo”36. A intencionalidade e aplicação 
do desenho era algo que ela encontrava nos estudos e observações na 
arquitetura. A artista contou que passava uma grande parte no andar 
onde funcionavam as aulas de arquitetura:

Eu me formei em Belas Artes, em Porto Alegre. Porque em Pelotas, como 
eu estava assim !ssurada em artes, apesar daqueles janelões que tinham 
a música da prefeitura, eu sabia de tudo, eu aprendi música lá, aprendi 
com as vozes de barítono do meu pai. [...] Então tudo isso me levou a 
me aproximar muito da música e !quei com essa dualidade. Foi difícil 
destrinchar. Era a coisa do projeto, de pensar o espaço, era de desenhar 
tecnicamente, porque meu pai tinha me colocado nessa con!guração. 
Depois, eu fui para Porto Alegre, para o Instituto de Belas Artes, onde os 
andares de Artes Plásticas estavam logo abaixo dos andares de Arquitetura. 
Onde eu passava mais tempo? Na arquitetura. (RUCHTI, 2018a)

Em 1950, seu último ano no Instituto de Belas Artes, Irene participou 
de um grupo de alunos que foi a São Paulo para um curso de férias no 
Museu de Arte de São Paulo (MASP). No ano seguinte, decidiu se mudar 
à capital paulista para integrar a primeira turma de Desenho Industrial 

35. Lory Keller (nome ao nascimento: 

Lory Kliemann) nasceu em Santa 

Cruz do Sul/RS. Além da atividade de 

canto, a artista atuou como professora 

QD�(VFROD�GH�0~VLFD�GD�2UTXHVWUD�

Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), 

fundada em 1972.

36. Em entrevista a esta pesquisadora, 

realizada em 26 de junho de 2017, em 

São Paulo/SP. 
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do Instituto de Arte Contemporânea (IAC), onde teve aulas com Klara 
Hartoch, Lina Bo Bardi, Roberto Sambonet, entre outros. Casou-se em 
1952 com Jacob Ruchti, que foi seu professor de Composição no IAC, de 
quem se tornou parceira e colaboradora em projetos arquitetônicos, de 
comunicação visual e de design de interiores. 

Em 1953, desenvolveu cenário e !gurino para o balé As Quatro 
Estações, parte do repertório do Ballet do IV Centenário de São Paulo. 
Posteriormente, como derivação das parcerias em projetos de arquitetura 
e design com Jacob Ruchti, Irene passou a se dedicar também ao 
paisagismo. No !nal dos anos de 1950, a artista atuou mais ativamente 
com esse tipo de projeto, atividade que perdurou até a década de 1990.

 Para detalhar a trajetória de Irene Ruchti, entre os espaços de 
formação e as atividades que desenvolveu pro!ssionalmente, dividimos 
este per!l em quatro partes. A primeira delas trata de sua entrada e 
formação no curso de Desenho Industrial do IAC (MASP), em 1951. A 
segunda, aborda os projetos compartilhados entre Jacob Ruchti e ela nas 
primeiras bienais de São Paulo, no primeiro apartamento do casal e na 
estruturação da loja Branco & Preto. 

A terceira parte é dedicada ao projeto de Irene para o Ballet do 
IV Centenário de São Paulo, dando ênfase ao trabalho que ela constrói 
a partir de artefatos têxteis tanto como elemento de cenário quanto para 
o !gurino. Nosso objetivo com esse percurso é compreender a maneira 
como os artefatos têxteis são utilizados nesse período nos campos da 
arquitetura, do design e da arte. Por !m, a quarta etapa retoma os projetos 
compartilhados com Jacob Ruchti nas décadas de 1960 e 1970, período 
em que Irene irá consolidar a sua atuação como paisagista. Pontuamos 
ainda os projetos individuais desenvolvidos por ela no paisagismo, área 
em que atuou até a década de 1990. 

O curso de desenho industrial 
no IAC-MASP

A primeira aproximação de Irene Ruchti com o MASP foi em 1950, quando 
visitou São Paulo para participar do curso de férias de História da Arte, 
ministrado por Pietro M. Bardi. Naquela ocasião, Irene, junto a um grupo 
de alunos do Instituto de Belas Artes, foi responsável por convidar Assis 
Chateaubriand para ser paraninfo da formatura de sua turma em Porto 
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Alegre. Irene contou que foi oradora na cerimônia de formatura e, nesse 
dia, Chateaubriand a convidou para fazer parte da primeira turma do 
Instituto de Arte Contemporânea (IAC), que se iniciaria no ano seguinte. 

No !nal do ano, na formatura, ele [Assis Chateaubriand] vai lá e a turma da 
escola me escolheu pra fazer o discurso. E lá fui eu pra fazer o discurso e o 
Chateaubriand !cou muito impressionado. Então, ele falou com o Corrêa 
[Tasso Corrêa], que era o diretor do Instituto de Belas Artes, e disse: “Faça 
um concurso pra ver entre os alunos quem está mais apto para ir para o IAC, 
pois eu já dei uma bolsa de estudos para Irene”. (RUCHTI, 2018a)

Chateaubriand disponibilizou outras quatro bolsas para que Tasso 
Corrêa, diretor do instituto à época, selecionasse alunos por meio de 
concurso. Irene Ruchti37 relatou que entre os colegas bolsistas selecionados 
para participar da primeira turma do curso de desenho industrial do IAC 
(MASP), três eram mulheres. Durante entrevista, a artista recordou de 
Yone Maria de Oliveira38, Carlos Krebs e  Maurício Nogueira Lima39 - esse 
último estudava, à época, em Porto Alegre e decidiu ir para São Paulo 
por conta própria. Em reportagem no Jornal do Rio de Janeiro (20 de 
maio de 1951), encontramos a relação dos cinco bolsistas que vieram do 
Rio Grande do Sul. Além dos mencionados por Irene, havia, ainda, Lygia 
Fleck e Isolde Braus (na reportagem, grafado “Brans”).

Fig. 3.45. Irene Ruchti, de vestido 
preto ao centro da imagem, ao 
ODGR�GRV�GHPDLV�EROVLVWDV�JD~FKRV�
selecionados pelo MASP para 
o curso de Desenho Industrial, 
no IAC. Fonte: -RUQDO�GR�5LR�GH�
-DQHLUR, 20 de maio de 1951. 

37. Em entrevista a esta pesquisadora, 

realizada no dia 20 de março de 2018. 

38. Segundo menção encontrada 

no jornal 'LiULR�GH�1RWtFLDV (RS), de 

1° de junho de 1955, Yone Maria de 

Oliveira foi nomeada para o cargo de 

professora do ensino secundário. Esse 

IRL�R�~QLFR�UHJLVWUR�TXH�HQFRQWUDPRV�

de Yone após sua passagem pelo IAC. 

39. Maurício Nogueira Lima (Recife, 

Pernambuco, 1930 - Campinas, 

São Paulo, 1999). Pintor, arquiteto, 

GHVHQKLVWD��DUWLVWD�JUi´FR��SURIHVVRU��

Na década de 1950, integrou o grupo 

Ruptura, em São Paulo, ao lado de 

Leopold Haar, Geraldo de Barros e 

Waldemar Cordeiro. Também produziu 

cartazes e logotipos para eventos 

do período, como a Fenit (Feira 

,QWHUQDFLRQDO�GD�,QG~VWULD�7r[WLO��H�D�8'�

(Feira de Utilidades Domésticas).
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O grupo de estudantes acima também foi mencionado em reportagem 
veiculada pelo Diário de São Paulo (8 de fevereiro de 1951), que destacava o 
papel do MASP na criação da primeira escola de desenho industrial. Além 
do Rio Grande do Sul, a matéria acrescentou um programa mais amplo 
de bolsas, apoiado por industriais e pelo próprio museu, para os estados 
da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Dentre as !nalidades do instituto 
estava a de preparar pro!ssionais da arte para a indústria e disseminar esse 
movimento, partindo de São Paulo, para todo o país. 

Vários industriais compreenderam o alcance de uma medida visando 
colocar jovens artistas neste novo centro de atividades orientado por 
artistas de renome e técnicos de comprovada competência (Lasar Segall, 
Rino Levi, Osvaldo Bratke, Burle Marx, Eduardo Kneese de Mello, Lina 
Bo, Elizabeth Nobiling, P. M. Bardi, Jacob Ruchti e Klara Hartoch). Diário 
de São Paulo, 8 de fevereiro de 1951. 

Como uma das etapas do processo de candidatura ao curso de 
desenho industrial do IAC (MASP), os possíveis candidatos preenchiam um 
formulário com seus dados pessoais (nome, idade, endereço), mas também 
com informações especí!cas como escolaridade, cargos de trabalho, idiomas 
de domínio, aptidão para o desenho e a motivação pela qual gostariam de 
fazer o curso. No acervo do MASP, tivemos acesso a alguns desses formulários, 
preenchidos entre o !nal de 1950 e início de 1951, por oito mulheres que 
manifestaram vontade de integrar a formação no IAC. 

 Nas candidaturas40, observamos a recorrência de per!s jovens, 
de 19 a 27 anos, com ensino formal completo (à época, até o ginásio), 
aptidão para o desenho e, em sua maioria, que exerciam alguma função 
no mercado de trabalho.  No campo em que destacavam a razão pela qual 
pretendiam cursar desenho industrial, notamos que algumas viam nessa 
formação uma oportunidade de pro!ssionalização em uma atividade 
possivelmente rentável, vislumbrando no campo do design uma pro!ssão 
com potencial de crescimento.

No formulário de Mirella Cess41, à época com 22 anos, lê-se: 
“sempre gostei de desenho e vejo neste curso a possibilidade de aliar 
o prazer de me dedicar a uma coisa que me agrada e que ao mesmo 
tempo economicamente tem futuro”. Em outro formulário42, de Anna 
Guttenberg, à época com 19 anos, a justi!cativa era a seguinte: 

40. Os formulários consultados 

foram de Mirella Cess (22 anos, 

correspondente na Cia Cênica 

Internacional), Anna Guttenberg (19 

anos, estudante de canto no Instituto 

de Educação Caetano de Campo, 

também ministrava aulas particulares 

GH�P~VLFD���1LJPH�0DVDXG�����DQRV��

professora), Georgina Castiglione 

3HL[RWR�����DQRV��VHP�SUR´VVmR���/LELO�

Reitu (24 anos, pintora), Diva Della 

9LQD�����DQRV��VHP�SUR´VVmR���$QLWD�

Tedesco (27 anos, auxiliar de escritório) 

e Zilda de Oliveira (19 anos, estudante 

livre na Escola de Belas Artes). 

41. O formulário da candidata Mirella 

Cess (ou Less) foi obtido por esta 

pesquisadora em consulta ao acervo do 

MASP, ao longo desta investigação. 

42. O formulário da candidata Anna 

Guttenberg foi obtido por esta 

pesquisadora em consulta ao acervo do 

MASP, ao longo desta investigação. 
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Sempre esperei que fosse organizado um curso nas bases que pretende o 
IAC, permitindo que todo o jovem ambicioso pudesse exercê-lo à custa 
de esforço próprio. Pretendo dedicar-me ao desenho industrial porque é 
uma pro!ssão futurosa e que me abrirá as portas para um novo mundo de 
conhecimentos e formas. Pretendo ainda dedicar-me ao desenho industrial 
porque antes de tudo ele é uma arte, e eu sempre coloquei a arte acima de 
toda e qualquer aspiração. Além de todas as razões acima citadas, porque 
eu tenho um forte desejo de seguir essa carreira. Foi por essa vocação 
que eu, inexperiente ainda, fazia quadros publicitários para bailes e 
competições colegiais. (GUTTENBERG, 1950, p. 2, grifo nosso)

Nesse contexto, observamos como a atividade do design era associada a 
uma formação artística e, ao mesmo tempo, que poderia render uma inserção 
no mercado pro!ssional. O nome de Anna Guttenberg é o único dentre 
as candidaturas encontradas, que consta na lista de estudantes aprovados, 
publicada no jornal Diário de São Paulo (8/02/1951). No entanto, ela não 
integrou a primeira turma e voltou a postular uma vaga no ano seguinte. 

A reportagem listou todos os alunos que foram aprovados na fase de 
seleção. Dez43 deles não constam na lista o!cial de alunos que frequentaram 
as aulas da primeira turma. Não é possível a!rmar ao certo, mas é provável 
que sejam desistências. A pesquisadora Ethel Leon (2006, p. 37-38), ao 
escrever sobre a experiência de ensino do IAC, registra os nomes dos vinte 
e três alunos inscritos, em 1951, no curso de Desenho Industrial, a partir 
dos documentos encontrados no acervo do museu. São eles: Alexandre 
Wollner, Antonio Bruno, Antonio Maluf, Carlos Caldas Cortese, Carlos 
Krebs, Ellen Pennings, Emilie Haidar, Fausto Machado Cardoso, Irene 
Ivanovsky, Isolde Braus, José Carlos F. Oliveira, Lauro Pressa Hardt, 
Ludovico Antonio Martino, Luiz Sadaki Hossaka, Lygia Fleck, Maria da 
Gloria Leme, Mario Trejo, Marion Liane Lodi, Maurício N. Lima, Pedro 
João, Virginia Bergamasco, Vivaldo W. F. Daglioni e Yone Maria Oliveira. 

Na lista mencionada acima, nove dos vinte e três alunos inscritos 
eram mulheres44, o que evidencia a presença signi!cativa das mulheres no 
início da pro!ssionalização do campo do design. Como já mencionamos, 
entre os docentes e artistas que compunham a equipe do IAC em 1951, 
eram três as mulheres: Elizabeth Nobiling, Klara Hartoch e Lina Bo Bardi.

Dentre as professoras, Irene Ruchti se recordou45 das aulas de Lina 
Bo Bardi (Elementos de Arquitetura), em que uma das atividades propostas 
era a de reproduzir desenhos minuciosos de grandes monumentos 

43. Anna Guttenberg, Antônio José 

Capote Valente, Antonio Luiz Mesquita, 

Joaquim Cruz, Jorge Carlos Magno de 

Oliveira, Jorge Nasser, Jorge Nomura, 

Miguel O. Prado Marcondes, Toshio 

Tone, Winifred Salles da Veiga. 

44. São elas: Ellen Pennings, Emilie 

Chamie (à época Haidar), Marion Liane 

Lodi, Irene Ruchti, Isolde Braus, Lygia 

Fleck, Maria da Gloria Leme,Virginia 

Bergamasco e Yone Maria de Oliveira. 

45. Em entrevista a esta pesquisadora, 

realizada em 5 de junho de 2017, na 

cidade de São Paulo/SP. 

46. O currículo (s.d.) de Irene Ruchti, 

em duas versões, foi cedido a esta 

pesquisadora em uma das entrevistas 

realizadas com a artista. Nesses dois 

documentos, ela listou sua formação 

acadêmica e uma série de atividades 

SUR´VVLRQDLV�HQWUH�DV�GpFDGDV�GH������

e 1990. 
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arquitetônicos. Ela também destacou a participação no ateliê de tecelagem, 
ministrado por Klara Hartoch. Segundo Irene (2017a), a turma, naquele 
ano, elaborou “um tecido especial para a própria Lina. Um tecido preto com 
palha, preto brilhante, um tecido de gala. Muitos participaram desse tecido. 
A gente ia lá, cada um fazia o trabalho no mesmo tear. Era prático”. O caráter 
prático era sempre mencionado por ela, ao falar do ateliê de tecelagem. 

Em seu currículo pro!ssional46, além do curso de Klara, a artista 
enfatizou os ateliês de gravura, com os professores Poty Lazzarotto47 e 

Fig. 3.46 e 3.47. Sala de desenho 
técnico no curso de Desenho 
Industrial no Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC) do MASP, 
em 1951. Na imagem à esquerda, 
podemos ver a aluna Maria da 
Gloria Nogueira Leme (blusa 
listrada, mais à esquerda da foto) 
e na imagem à direita, a aluna 
Irene Ruchti (blusa de poás, mais 
à direita da foto). Fotos: Peter 
Scheier. Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 

Aldemir Martins48, e de desenho à mão livre e pintura, com Roberto 
Sambonet49. Sobre as aulas de Sambonet, Irene (2017a) recordou dos 
desenhos de observação e também das vezes em que era proposto o desenho 
de memória: “muita coisa a gente desenhava de memória, por exemplo 
desenhar uma máquina de escrever, olhar para ela e depois desenhar”. 

As aulas de Roberto Sambonet e de Lina Bo Bardi integravam a 
primeira etapa da formação em Desenho Industrial. Essa fase era ainda 
composta pelas disciplinas de  História da Arte (Pietro M. Bardi), 
Composição (Jacob Ruchti), Conhecimentos de matérias e processos 
técnicos (Oswaldo Bratke), Geometria descritiva (André Osser), além de 
seminários semanais sobre temas relacionados à arte50. Já a segunda etapa 
era destinada aos ateliês práticos, como os já mencionados de tecelagem 
(Klara Hartoch) e gravura (Aldemir Martins).

47. Poty Lazzarotto (Curitiba, Paraná, 

1924 - Curitiba, Paraná, 1998) foi 

professor de gravura nos cursos do IAC 

(MASP). Ao longo de sua trajetória, o 

artista trabalhou principalmente com 

desenho, gravura e mural. Também 

ilustrou livros como *UDQGH�VHUWmR��

YHUHGDV, de Guimarães Rosa; ,UDFHPD, 

de José de Alencar; e 2�4XLQ]H, de 

Rachel de Queiroz. 

48. Aldemir Martins (Ingazeiras, Ceará, 

1922 - São Paulo, São Paulo, 2006) 

também foi professor de gravura dos 

cursos do IAC (MASP). Antes de se 

tornar professor, Aldemir cursou as 

aulas de história da arte, com Pietro 

Maria Bardi, e gravura, com Poty 

Lazzarotto. Em 1951, o artista ganhou o 

prêmio de desenho na I Bienal de São 

Paulo. 

49. Roberto Sambonet (Vercelli, 

Itália, 1924 - Milão, Itália, 1995) era 

responsável pela disciplina de desenho 

no curso de Desenho Industrial do IAC 

(MASP). Em 1949, o pintor apresentou 

D�H[SRVLomR�ª0DVVDJXDVV~��´JXUDV�H�

SDLVDJHQV�SLQWDGDV�QR�%UDVLO«�QR�0$63��

6XD�WUDMHWyULD�HVWi�UHODFLRQDGD�DR�SHU´O�

de Luisa Sambonet. 

50. As seis disciplinas mencionadas e 

os seminários semanais estão listados 

na matéria da revista Habitat (1951, n. 

3, p. 62) sobre os primeiros dois meses 

de atividades do curso de Desenho 

Industrial do IAC, escrita por Jacob 

Ruchti. 
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Fig. 3.48. Aula de desenho com o 
professor Roberto Sambonet (em 
pé, à esquerda, apontando para os 
objetos a serem desenhados) no 
Instituto de Arte Contemporânea 
(IAC) do MASP. Podemos 
observar também a aluna Irene 
Ruchti, com blusa de poás, à 
direita da foto, em 1951. Foto: 
Peter Scheier. Fonte: Biblioteca 
e Centro de Documentação do 
MASP / Instituto Moreira Salles. 

 

Fig. 3.49 e 3.50. Na imagem à 
esquerda, ateliê de gravura com 
o professor Aldemir Martins 
(ao centro) no Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC) do MASP, 
em 1951. À direita, a aluna Irene 
Ruchti, sentada ao fundo. Fotos: 
Peter Scheier. Fonte: Biblioteca 
e Centro de Documentação do 
MASP / Instituto Moreira Salles. 
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Na edição 3 da revista Habitat (1951), há um dossiê elaborado sobre 
a então recente experiência de ensino e as primeiras atividades propostas 
no curso de Desenho Industrial do IAC (MASP).  Os trabalhos dos alunos 
foram documentados com imagens que destacaram os resultados das 
disciplinas de Composição e de Desenho à mão livre e pintura. 

Fig. 3.51 e 3.52. Trabalhos de 
estudantes da primeira turma do 
curso de Desenho Industrial do 
IAC (MASP), publicados na revista 
Habitat. Fonte: Revista Habitat, n. 
3, 1951. 

Nessa edição, há dois trabalhos de Irene Ruchti. O primeiro deles 
é uma composição geométrica abstrata, formada por círculos em preto 
de diferentes tamanhos, dispostos espacialmente com uma ideia de 
movimento. Já o segundo é uma interpretação de escultura de Victor 
Brecheret, que fazia parte do exercício de desenho de observação a partir 
de objetos e obras do acervo do MASP. Essa mesma obra de Brecheret foi 
cenário para uma série de fotogra!as de Peter Scheier, à época fotógrafo 
o!cial do museu, na ocasião do Primeiro Des!le de Costumes Antigos e 
Modernos, ocorrido no mesmo ano de 1951. 

Fig. 3.53 e 3.54. À esquerda, 
desenho de observação de Irene 
Ruchti durante a disciplina de 
Desenho à mão livre e Pintura 
(de Roberto Sambonet), a partir 
de escultura de Victor Brecheret. 
À direita, a obra de arte do 
escultor também é utilizada 
FRPR�FHQiULR�SDUD�DV�IRWRJUD´DV�
de Peter Scheier no MASP, em 
1951. Fonte: Revista Habitat, 
1951 (n. 3) e Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles. 
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Ao !nal do curso, em 1951, Irene Ruchti recebeu um convite de 
Pietro M. Bardi, diretor do MASP à época, para continuar seus estudos 
de arte na Itália. Essa circunstância também foi mencionada pela artista 
em seu currículo, seguida de sua desistência em razão de seu casamento. 
Em abril de 1952, a artista se casou com Jacob Ruchti51, um dos 
organizadores do curso de Desenho Industrial (IAC), que havia sido seu 
professor durante a disciplina de Composição. O casal realizou uma série 
de projetos juntos, em uma parceria que durou até 1974, com a morte 
prematura do arquiteto. 

Projetos compartilhados

No segundo semestre de 1951, enquanto cursava as aulas no IAC, Irene 
Ruchti iniciou seus projetos pro!ssionais ao lado do Jacob Ruchti. Um dos 
primeiros trabalhos dessa época destacado pela artista é a participação 
no planejamento e na supervisão das instalações internas da I Bienal 
Internacional de Arte de São Paulo52. O arquiteto foi responsável pela 
estrutura de interiores dos ambientes de exposição, enquanto Irene 
atuava como assistente. A exposição de arte foi realizada entre outubro e 
dezembro de 1951 na Esplanada do Trianon, região da Avenida Paulista.

 Segundo Valeria Ruchti (2011, p. 80), ao estudar a arquitetura 
moderna por meio da obra de Jacob Ruchti, o pavilhão de 5 mil metros 
quadrados era pequeno para abrigar todas as obras previstas de mais 
de 500 artistas. Em depoimento à pesquisa de Valeria, Irene contou que 
acompanhou a chegada de peças volumosas de esculturas em aço, bronze, 
mármore, granito, entre outros materiais. A artista detalhou ainda que a 
laje do prédio não suportava o peso total das obras, então teve de recorrer 
à orientação técnica de Juvenal Ivanovsky, seu pai, engenheiro civil que 
também auxiliou no planejamento do evento. 

Fig. 3.55. Fachada do Trianon, 
local de inauguração da 1ª Bienal 
de São Paulo, organizada pelo  
Museu de Arte Moderna de São 
Paulo. Fonte: Acervo da Bienal de 
São Paulo. 

  

51. Jacob Ruchti (1917-1974) nasceu na 

Suíça, a família migrou para o Brasil 

no ano de 1919 e se estabeleceu na 

cidade de São Paulo. Em 1940, Jacob 

Ruchti concluiu o curso de Arquitetura 

pela Universidade Mackenzie. A 

trajetória do arquiteto e sua atuação 

na arquitetura moderna em São Paulo 

foram documentadas na pesquisa de 

mestrado de Valeria Ruchti. Ver mais 

em: Ruchti (2011). 

52. De acordo com o acervo RQ�OLQH 

da Bienal, a primeira exposição, em 

1951, reuniu 729 artistas de 25 países, 

totalizando 1.854 obras. 
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Na segunda edição da Bienal (de dezembro de 1953 a fevereiro de 
1954), o trabalho no projeto e !scalização da arquitetura interna continuou, 
dessa vez na estrutura construída nos Pavilhões das Nações e dos Estados, no 
Parque Ibirapuera. Ao mesmo tempo em que ocorria a exposição, a cidade 
se preparava para os eventos do IV Centenário de São Paulo. É interessante 
observar a proximidade desses circuitos artísticos em São Paulo à época e 
como Irene Ruchti circulou por eles e atuou junto a um grupo de artistas 
que elaborou uma apresentação de balé para essas comemorações. 

Fig. 3.57 e 3. 58. Cartaz de 
Antônio Bandeira para a 2ª Bienal 
de São Paulo, organizada pelo  
Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (imagem à esquerda). 
Obra de Henry Moore durante 
a realização da 2ª Bienal de São 
Paulo (imagem à direita). Fonte: 
Acervo da Bienal de São Paulo. 

 Fig. 3.56. Quadro com imagens 
de funcionários no transporte e 
montagem das obras do escultor 
brasileiro Bruno Giorgi (imagens 
à esquerda e ao centro) e do 
escultor belga Jozef Cantre 
(imagem à direita) durante a I 
Bienal de São Paulo, organizada 
pelo MAM-SP. Fotos: Peter 
Scheier. Fonte: Acervo da Bienal 
de São Paulo. 
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Ao se lembrar desse período, Irene relatou a visita de artistas que 
passaram por São Paulo, devido às bienais de arte, no primeiro apartamento 
do casal, localizado na rua São Vicente de Paula, região central da cidade. 
Um deles foi Max Bill53, arquiteto e designer, !gura central da Escola de 
Ulm, que fez parte do júri de premiação da II Bienal Internacional de 
Artes de São Paulo, em 1953. Irene destacou a importância desse dia, pois 
na ocasião o designer elogiou as toalhas criadas por ela com a marca ijr 
com elementos em preto, dispostas no lavabo social do apartamento. 

Nós tivemos em nosso apartamento a visita de Henry Moore. Também 
recebemos o Max Bill em casa. Foi o maior elogio que eu pude receber 
na vida. Teve uma hora que nós estávamos lá, trabalhando com o meu 
marido, ele estava organizando o júri de premiação. Nós estávamos na 
nossa mesa e em um momento ele perguntou onde !cava o banheiro. 
Então eu indiquei. Ele foi ao banheiro. Ele podia ter saído de lá e ter !cado 
quieto, ele não precisava ter dito nada. Ele curtiu uma !gura que eu tinha 
bordado na toalha. Você quer que eu desenhe para você? Eu tinha posto 
não só o meu nome, como as iniciais do meu marido. E ele fez um elogio. 
Receber um elogio do Max Bill não é pouca porcaria não. Isso aqui estava 
bordado na toalha, Irene Jacob Ruchti. (RUCHTI, 2017a)

Durante o relato descrito acima, Irene desenhou o símbolo bordado 
que comentou em sua fala, ao lado de um esboço da planta do apartamento 
que moravam, com a disposição dos móveis e das peças têxteis que foram 
utilizadas em sua decoração. O apartamento continha muitos elementos 
em branco e preto e uma parede inteira em listras na sala. Irene contou que 
também utilizou tecidos em estampas listradas para uma grande cortina. 
Ela relatou que não gostava dos materiais têxteis tradicionais54 que, à época, 
eram usados para decoração e preferiu selecionar os tecidos em uma loja 
de artigos para camisaria masculina na rua Sete de Abril, no centro de São 
Paulo. Irene também selecionou o tecido para o revestimento do sofá, uma 
trama de xadrez clássico com linhas em branco e cinza.

Essa composição da marca ijr também foi utilizada em projetos em 
que o casal atuou em parceria. Segundo Irene, o processo de elaboração 
conjunta era muito "uido. Seu papel era o de pensar uma relação mais 
objetiva e funcional para os espaços desenhados. Essa maneira de trabalhar 
foi empregada em uma vasta quantidade de atividades pro!ssionais que o 
casal realizou entre 1951 e 1973. 

53. Max Bill (1908-1994) foi aluno da 

Bauhaus entre os anos de 1927 e 1928. 

Foi professor e um dos fundadores 

da Escola de Ulm, criada em 1953 

na Alemanha, dando continuidade 

aos princípios da Bauhaus. Em 1951, 

a escultura 8QLGDGH�7ULSDUWLGD, de 

sua autoria, foi premiada na primeira 

edição da Bienal de São Paulo.  

54. Durante a entrevista, Irene Ruchti 

mencionou que os tecidos mais 

comuns encontrados nas lojas de 

GHFRUDomR�HUDP�RV�µRUDLV�H��QDTXHOH�

momento, ela estava com vontade de 

explorar as estampas geométricas, 

sobretudo os listrados. 
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Jac [Jacob Ruchti] e eu, nós tivemos uma a!nidade de trabalho que não 
precisava nem falar, bastava ele torcer um pouco a sobrancelha, mexer 
a orelha, dar uma fungadinha. A gente trabalhava juntos e a gente tinha 
duas cabeças para uma ideia e era uma coisa extremamente prazerosa 
trabalhar, criar coisas assim. (...) A posição dele era muito de purismo, de 
arquitetura muito exata e a minha posição era muito de vivência. Então, 
eu procurava juntar com o purismo e dar alguma forma de utilização para 
que houvesse esse purismo, mas com utilização. E aí, nós tivemos um 
enorme contingente de trabalhos. Esse prazer de trabalhar em conjunto é 
uma coisa insubstituível. (RUCHTI, 2017a) 

Em alguns registros de trabalhos elaborados em conjunto, podemos 
observar a precisão artística e técnica dos desenhos de Irene Ruchti na 
elaboração de estudos de ambientação e perspectivas para os projetos de 
interiores. Para Valeria Ruchti (2011, p. 183), os desenhos de Irene eram 
“minuciosamente traçados em nanquim e guache, preocupados em trazer a 

Fig. 3.59. Esboço da planta do 
apartamento à rua São Vicente 
de Paula, centro de São Paulo, 
primeiro apartamento do casal 
Irene e Jacob Ruchti. Na lateral à 
direita, há o desenho da marca LMU� 
que foi bordada nas toalhas do 
lavabo social do apartamento do 
FDVDO��$V�OHWUDV�ª)+&«�QD�PDUJHP�
inferior central fazem referência 
aos vizinhos Fernando Henrique 
Cardoso e Ruth Cardoso, que 
moravam à época no mesmo 
andar. Fonte: desenho de Irene 
Ruchti, fotografado por esta 
pesquisadora. 



transparência do vidro, a textura da madeira”. Nas !guras abaixo, podemos 
notar essa característica em um projeto para sala de jantar com a marca ijr 
em carimbo no canto esquerdo dos desenhos. 

 
Fig. 3.60 e 3.61. Desenhos 
de Irene Ruchti para estudo 
ambientado de interiores de 
Jacob Ruchti, em 1952. Fonte: 
Acervo Família Ruchti. 

 A decoração do apartamento da rua São Vicente de Paula foi 
destacada por Irene55 como experiência fundamental para a criação da 
loja Branco & Preto Decorações e Artesanato Ltda., inaugurada em 1952, 
também na região central de São Paulo. A iniciativa foi uma associação 
entre seis arquitetos, a maioria deles egressos da Faculdade de Arquitetura 
do Mackenzie, incluindo Jacob Ruchti: Carlos Millan, Chen Hwa, Miguel 
Forte, Plínio Croce e Roberto A"alo. 

Segundo a pesquisadora Maria Cecilia Loschiavo dos Santos (2015, 
p. 155), havia uma necessidade por parte desse circuito de arquitetos de 
encontrar objetos de interiores com formas sóbrias e que estivessem em 
consonância com o projeto do moderno em São Paulo.  Por isso, a criação 
da Branco & Preto visava atender a essa demanda, que não se limitava 
apenas ao mobiliário, mas se estendia também a “cerâmicas, objetos de 
arte, luminárias e tecidos exclusivos, com uma composição de !bras que 
valorizou, acima de tudo, aspectos cromáticos e geométricos”. 

 Fig. 3.62 e 3.63. Fachada da 
loja Branco & Preto (imagem à 
esquerda). Irene e Jacob Ruchti, 
ao centro, ao lado de outros dois 
sócios da Branco & Preto, em 
Campinas (imagem à direita). 
Fonte: Acervo FAUUSP (arquivo 
Branco e Preto).

55. A entrevista foi realizada por esta 

pesquisadora no dia 20 de março de 

2018.
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Irene Ruchti também estava envolvida nesse projeto ao lado de Jacob, 
apesar de não ser sócia da loja. Ela recordou de viagens que realizava junto 
ao grupo de arquitetos para selecionar objetos de arte e design utilizados 
na composição de interiores. Na imagem acima (!gura 3.63), eles estão em 
uma dessas ocasiões, na cidade de Campinas/SP, com o objetivo de adquirir 
artefatos da cultura indígena para a inauguração da loja. 

Fig. 3.64. Espaços no interior da 
loja Branco & Preto, em São Paulo, 
no início da década de 1950. 
Fonte: Acervo FAUUSP (arquivo 
Branco e Preto).

Uma de suas principais colaborações nesse período foi o desenho 
de estampas para os tecidos comercializados na loja. Ela se lembrou 
dos modelos elaborados com listras, dispostas em várias espessuras, e a 
estampa com elementos do alfabeto. Essa última foi pensada, inicialmente, 
para ser utilizada em quartos de criança, mas acabou ganhando outros 
usos, conforme relatou a artista: 

Os móveis que tinha lá e estão assinados por arquitetos formados e diplomados, 
tinha lá uma mãozinha minha junto com eles. Nós !zemos toda a ideia dessa 
casa Branco e Preto. Não teve nada onde eu não participava. Lá nós tivemos 
um tecido baseado em letras do alfabeto a partir da ideia de que era para fazer 
um tecido para quarto de criança, eu !z esses desenhos com várias letras, eu 
peguei um livro, peguei várias letras, en!m, até aquela história do boi com os 
chifres, uma coisa divertida. Mas aquilo não era que serviria só para quartos 
de criança, tanto que serviu para muita gente. (RUCHTI, 2017b)
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Os tecidos comercializados na loja eram executados pela empresa 
Lanifício Fileppo S.A, que pertencia à família de Laura Forte, casada com 
Miguel Forte, um dos sócios da Branco & Preto. Na imagem abaixo (!gura 
3.65), podemos observar uma presença signi!cativa dos artefatos têxteis: 
à direita, com a estampa elaborada por Irene evidenciada em destaque no 
interior do espaço; à esquerda, três suportes de rolos de tecidos; em todo 
ambiente, cortinas, tapetes e estofados. 

Fig. 3.65. Interior da loja Branco 
& Preto, em São Paulo, no início 
da década de 1950. Fonte: Acervo 
FAUUSP (arquivo Branco e Preto).

No início dos anos de 1950, Irene também elaborou painéis que 
fazem parte de projetos de interiores. Um deles (de 1952) é um painel 
de 125m2 para um cinema no bairro da Liberdade, e outro (em 1953), 
de 10m2, compõe uma das paredes de um quarto infantil na residência 
Cacace, projeto de Miguel Forte. Em entrevista56, a artista detalhou que 
esse último projeto foi executado poucos meses depois do nascimento da 
primeira !lha de Irene e Jacob, Elizabeth Ruchti: “eu !z todo de pontinhos 
quando a minha !lha mais velha, Bebete, tinha nascido, estava ainda 
dentro do moisés dela. Painéis assim, que tinha relevo”. Sua composição 
de pequenos pontos dava uma impressão de que a própria parede estivesse 
descascando, em uma ilusão de textura, como ela mesma descreveu em 
seus relatos a esta pesquisa.

 Por volta de 1957, como derivação dos trabalhos realizados 
em colaboração com arquitetos, Irene iniciou as atividades ligadas 

56. Entrevista realizada por esta 

pesquisadora em 14 de novembro de 

2017. 

57. Também foi responsável naquele 

ano pela organização da II Bienal de 

Artes de São Paulo, que integrou as 

comemorações ao lado da inauguração 

do Parque do Ibirapuera. 
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ao paisagismo. Até 1974, ela realizou a maior parte desses projetos 
integrados à arquitetura de Jacob Ruchti. Antes de documentar essa fase 
da artista, iremos contextualizar e analisar a sua participação no Ballet do 
IV Centenário de São Paulo. Nesta pesquisa, essa produção é fundamental 
para compreender os usos dos artefatos têxteis como elemento transversal 
presente nos campos da arquitetura, do design e da arte. 

Ballet do IV Centenário 
de São Paulo

Uma das atividades culturais para a comemoração do IV Centenário da 
cidade de São Paulo foi a criação de um projeto que previa a integração 
das artes, na forma de um balé. A comissão responsável pelo evento, 
presidida por Ciccillo Matarazzo57, escolheu como diretor artístico o 
coreógrafo húngaro Aurélio M. Milloss58. Ele elaborou para o balé um 
conjunto de 16 peças divididas em quatro programas de quatro atos. 

Segundo o catálogo o!cial do Ballet do IV Centenário (1954), 
os trabalhos práticos foram iniciados em março de 1953. O ateliê de 
cenogra!a !cou sob responsabilidade de Aldo Calvo59, enquanto o ateliê de 
costura foi dirigido pela !gurinista italiana Maria Ferrara60. Para compor 
o conjunto de cenário e !gurino, eles convidaram um grupo de artistas 
como Lasar Segall, Emiliano Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Flávio de 
Carvalho, Darcy Penteado, Noêmia Mourão, Aldo Calvo e Tomás Santa 
Rosa. Irene Ruchti também fez parte desse grupo e desenhou um projeto 
para o ato As Quatro Estações.

 Como a reforma do Teatro Municipal de São Paulo, para onde 
foi planejado a estréia do balé, não foi concluída a tempo, sua primeira 
apresentação foi no ginásio do Pacaembu e contou apenas com três 
atos: dois que já estavam previstos no conjunto e eram possíveis de ser 
exibidos naquele espaço (Deliciae Populi e Fantasia Brasileira), e um 
adicional aos 16 iniciais, criado especialmente para a ocasião, intitulado 
A Ilha Eterna. 

No início de 1955, o balé foi exibido completo no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, além das 16 iniciais61 e da coreogra!a 
adicional para o Pacaembu, adicionou-se ainda o espetáculo Dama 
das Camélias. É importante observar que a busca por uma temática 
do popular apareceu em quatro das apresentações: Fantasia Brasileira, 

58. Aurélio M. Milloss (1906-1988) 

nasceu em Ozora, Hungria. Antes da 

temporada no Brasil, atuou como 

coreógrafo do Corpo de Baile do 

Teatro Scala de Milão entre os anos 

de 1946 e 1947, logo em seguida,  

trabalhou como coreógrafo convidado 

do %DOOHWV�GHV�&KDPSV�eO\VpHV, na 

França, em 1947.

59. Aldo Calvo (1906-1991) nasceu 

em San Remo, Itália. O cenógrafo 

H�´JXULQLVWD�FKHJRX�DR�%UDVLO�HP�

1947 e se instalou na cidade de São 

Paulo. Trabalhou como diretor do 

departamento técnico do Teatro 

Brasileiro de Comédia (TBC).  Sobre 

a trajetória de Aldo Calvo, há uma 

entrevista de Campello Neto com o 

´JXULQLVWD�QR�OLYUR�'RV�EDVWLGRUHV�HX�

YHMR�R�PXQGR��FHQRJUD´D��´JXULQR��

PDTXLDJHP�H�PDLV, organizado por 

Fausto Viana e Carolina Bassi de 

Moura (2017). 

60. Maria Ferrara (não encontramos 

DV�GDWDV��IRL�D�´JXULQLVWD�UHVSRQViYHO�

pelo ateliê de costura no %DOOHW�GR�,9�

&HQWHQiULR. Depois da execução do 

EDOp��D�´JXULQLVWD�SHUPDQHFHX�HP�6mR�

Paulo. Em 1956, elaborou as roupas 

do 1HZ�/RRN�GH�YHUmo, desenhadas e 

GHV´ODGDV�SRU�)OiYLR�GH�&DUYDOKR�QDV�

ruas da capital paulista. Ver mais em: 

Lotufo (2006). 

61. Na sequência, as apresentações e 

os artistas responsáveis por cenário 

H�´JXULQR��3DVVDFDJOLD (Cândido 

Portinari); 3HWURXFKND (Roberto Burle 

Marx);�,QGLVFULo}HV (Eduardo Anahory); 

)DQWDVLD�%UDVLOHLUD (Noêmia Mourão);  

1R�9DOH�GD�,QRFrQFLD (Quirino da 

Silva); 2�0DQGDULP�0DUDYLOKRVR (Lasar 

Segall); /HQGD�GR�$PRU�,PSRVVtYHO, 

KLVWyULD�,DUD (Emiliano di Cavalcanti); 

/RWHULD�9LHQHQVH (Aldo Calvo); $V�

TXDWUR�HVWDo}HV (Irene Ruchti); 

8LUDSXU~ (Clóvis Graciano); 2�*XDUGD�

&KXYD (Heitor dos Prazeres); %ROHUR�

(Oswald de Andrade Filho);  'HOLFLDH�

3RSXOL�(Tomás Santa Rosa); 6RQDWD�GD�

$QJ~VWLD�(Darcy Penteado); &DSULFKRV 

(Toti Scialoja); $�&DQJDFHLUD�(Flávio de 

Carvalho).
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Lenda do Amor Impossível, Uirapurú e  A cangaceira. Elas destacaram 
elementos do que era entendido por “cultura brasileira”, em um diálogo 
com as discussões do movimento moderno no Brasil. 

 Fig. 3.66 e 3.67. Capa e página 
interna do catálogo da primeira 
apresentação do %DOOHW�GR�,9�
&HQWHQiULR, que ocorreu entre os 
dias 6 e 15 de novembro de 1953. 
Fonte: Acervo Museu Lasar Segall. 

Fig. 3.68. Quadro com desenhos 
de Noêmia Mourão para a 
FRUHRJUD´D�)DQWDVLD�%UDVLOHLUD. 
6DPELVWD (imagem à esquerda) 
e PXOKHU�GDV�µRUHV (imagem à 
direita). Técnica: guache e lápis 
sobre papel. Fonte: Amaral, 1998 
(Arquivo Noêmia Mourão - Museu 
de Arte Brasileira da FAAP). 
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Os !gurinos da imagem 3.68, do espetáculo Fantasia Brasileira, 
da pintora Noêmia Mourão, reuniam representações da cultura popular 
brasileira, como sambistas, dançarinos de frevo, baianas, além de 
personagens folclóricos, caso do boi-bumbá. Noêmia Mourão e Irene 
Ruchti eram as únicas mulheres dentre o grupo de artistas convidados 
para a execução dos cenários e !gurinos. Com 41 anos, à época, Noêmia 
tinha uma carreira signi!cativa62, já Irene estava no início de sua trajetória, 
com 21 anos, a mais nova entre os artistas. 

 Fig. 3.69 e 3.70. Imagens do 
espetáculo )DQWDVLD�%UDVLOHLUD. 
£�HVTXHUGD��D�PXOKHU�GDV�µRUHV��
cujo desenho foi apresentado 
anteriormente. À direita, o bumba-
meu-boi e o cavalo-marinho. 
Fonte: Revista 2�&UX]HLUR, vol. 17, 
1955.

Ao comentar sobre a surpresa em fazer parte do conjunto, Irene 
(2017b) relatou: “Não sei quem me indicou para aquele grupo de 
artistas. (...) Eu estava lá no meio, a mais desconhecida, mais nova e mais 
insigni!cante com os maiores. Tinha Portinari, tinha Segall. Qualquer 
um era conhecido”. O convite para a artista era a criação de cenário e 
!gurino para a coreogra!a do balé As Quatro Estações, acompanhada 
pela música I Vespri Siciliani, composta pelo italiano Giuseppe Verdi 
em meados do século 19. Segundo Irene, o repertório musical não lhe 
agradava, pois o enredo da ópera, que falava sobre disputas trágicas na 
Itália, estava distante das temáticas desenvolvidas para aquele evento. 

Fiquei tão desagradada com o balé que caiu para mim, que você não faz 
ideia. Porque na história da arte é uma espécie de decadência a época das 
óperas, os temas são coisas assim sempre apaixonadas, trágicas, é o !m 

62. Entre os anos de 1935 e 1940, a 

pintora estudou em Paris na $FDGpPLH�

5DQVRQ e na $FDGpPLH�GH�OD�*UDQGH�

&KDXPLqUH, além de cursar história 

da arte na 8QLYHUVLWp�6RUERQQH. No 

PHVPR�SHUtRGR��FULRX�´JXULQRV�H�

estampas para a�0DLVRQ�/DQYLQ. Essa 

trajetória é relatada pela pesquisadora 

Mônica Pimenta Velloso (2014), em 

artigo que analisa a parceria entre 

Noêmia Mourão e o pintor Emiliano Di 

Cavalcanti. 
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da picada. (...) E caiu para mim uma ópera chamada “Quatro Estações” 
pura e simplesmente do Verdi, que eu também não topava, eu !quei tão 
desagradada. (RUCHTI, 2017b)

A música de Verdi para a produção do balé que Irene participou 
também foi tema de crítica pela revista O Cruzeiro (1955). Na 
reportagem63, o crítico musical Ary Vasconcelos escreveu que era uma 
composição anacrônica ao que estava no palco. Apesar disso, o que se 
destacava na apresentação era a profusão de cores nos trajes dos quatro 
solistas do balé: “É um ballet para deslumbrar e ele realmente impressiona 
pela disciplina e harmonia do conjunto”.

Para representar As Quatro Estações, a artista imaginou uma relação 
entre o universo e seus movimentos. O cenário era constituído de apenas 
uma grande peça metálica central, contendo pontos de luz em seus vértices, 
que davam a ideia de uma constelação. De acordo com a artista, a vertente 
encontrada para conseguir uma interpretação da música mais próxima de 
seu trabalho foi compor uma representação do universo e de suas órbitas. 

No desenho de Irene Ruchti (!gura 3.71), observamos os pontos de 
luz destacados pela artista, contidos na estrutura metálica, algumas vezes em 
formato de pequenas estrelas. Ela também elaborou, como peça cênica, um 
grande tecido entrelaçado à escultura central, que além de favorecer a ideia 
de movimento, era útil para a entrada dos solistas em uma espécie de cortina. 

A busca pela compreensão e organização do espaço é constante 
nos trabalhos realizados pela artista. A pesquisadora da arte Ana Mae 
Barbosa (1998), ao escrever sobre as memórias e impressões do Ballet do 
IV Centenário, comenta que as bailarinas se referiam à estrutura central 
do cenário como a representação de um cavalo. Para a autora (id.), essa 
ligação com o cavalo na interpretação das bailarinas está presente na 
intenção de Irene de produzir movimento por meio de seus projetos, 
ainda que fosse uma peça estática. 

Essa "uidez do movimento é estendida aos !gurinos pelo uso das 
cores. Para a criação, Irene (2017b) relatou que uma etapa importante 
foi o contato constante com os bailarinos e com a equipe de produção de 
!gurino, liderada por Maria Ferrara: “essa trupe me deu uma coleção de 
roupas históricas, teve muita convivência, assistimos muitos ensaios. Um 
ano antes, a gente já estava trabalhando, lidando com os ensaios, tivemos 
muita ligação com os bailarinos”. 

Fig. 3.71. Desenho de cenário 
H�´JXULQR�$V�TXDWUR�HVWDo}HV, 
elaborado por Irene Ruchti para o 
%DOOHW�GR�,9�&HQWHQiULR da cidade 
de São Paulo. Fonte: Acervo 
Funarte Rio de Janeiro. 

63. A revista carioca 2�&UX]HLUR 

cobriu os espetáculos apresentados 

no Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

e dedicou quatro longas matérias em 

volumes consecutivos sobre o %DOOHW�

GR�,9�&HQWHQiULR. A edição que trata 

GR�WHUFHLUR�SURJUDPD��FXMD�FRUHRJUD´D�

de abertura era $V�4XDWUR�(VWDo}HV foi 

publicada em 19 de fevereiro de 1955. 
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Os personagens principais do balé eram quatro solistas: A Rainha 
das Estações (interpretada pela bailarina Edith Pudelko), O Fauno do 
Outono (Cristian Ubaldi), A Flora nas Estações (Ady Addor) e O Príncipe 
do Amor (Raul Severo). A partir dos desenhos elaborados por Irene 
(!guras 3.72 a 3.75), que posteriormente foram executados pela o!cina 
do Ballet (!guras 3.76 e 3.77), é possível observar uma mesma estrutura 
seguida pela artista nas quatro composições. 

Fig. 3.72 e 3.73. Desenhos dos 
personagens $�5DLQKD�GDV�
(VWDo}HV e 2�)DXQR�GR�2XWRQR 
para o balé $V�4XDWUR�(VWDo}HV, 
de Irene Ruchti. Técnica: guache 
sobre papel. Fonte: Acervo 
Funarte Rio de Janeiro. 

Fig. 3.74 e 3.75. Desenhos dos 
personagens $�)ORUD�QDV�(VWDo}HV 
e 2�3UtQFLSH�GR�$PRU para o balé 
$V�4XDWUR�(VWDo}HV, de Irene 
Ruchti. Técnica: guache sobre 
papel. Fonte: Acervo Funarte Rio 
de Janeiro. 
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Fig. 3.76. Quadro com cenário 
H�´JXULQR�GR�EDOp�$V�TXDWUR�
HVWDo}HV� Nas imagens: a 
bailarina Edith Pudelko (superior 
à esquerda), ao lado com Ady 
Addor (superior à direita); abaixo 
à esquerda, as bailarinas Cecilia 
Nardelli, Yoko Okada e Marika 
Gidáli, que representam os 
espíritos do outono, e à direita o 
bailarino Cristian Ubaldi.  Fonte: 
Revista 2�&UX]HLUR, vol. 19, 1955.

As roupas partem de uma peça central presa ao corpo, como o 
tradicional collant, e se expandem por meio de elementos mais soltos, em 
uma contínua ideia de movimento. Esse aspecto está presente no tutu e 
nos adereços das duas solistas, nas folhas que saem da cabeça e das mãos 
do fauno, e nos elementos das extremidades da roupa do príncipe.

O trabalho de Irene Ruchti para o Ballet do IV Centenário foi 
premiado no Rio de Janeiro pelo Museu Nacional de Belas Artes. Ao lado 
dela, também foi escolhido o cenário e !gurino O Mandarim Maravilhoso, 
de Lasar Segall. A reportagem do jornal Folha da Noite (8 de setembro de 
1955), destacou os dois prêmios atribuídos e tem como imagem de capa o 
desenho da artista (reproduzido nesta pesquisa na !gura 3.78). 

Após as apresentações na cidade do Rio de Janeiro, o balé foi 
apresentado em São Paulo, no Teatro Santana. Ainda que estivesse 
previsto para o Teatro Municipal, na capital paulista, ele nunca foi exibido 
no local. Em 1955, os desenhos dos cenários e !gurinos que compuseram 
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 Fig. 3.77.�&HQiULR�H�´JXULQR�$V�
TXDWUR�HVWDo}HV durante o ato 
que representa o outono, com os 
bailarinos em cena.  Fonte: Revista 
2�&UX]HLUR, vol. 19, 1955.

Fig. 3.78. Capa do jornal )ROKD�GD�
1RLWH, de 8 de setembro de 1955. 
Fonte: Acervo digital )ROKD�GH�
6�3DXOR. 

Fig. 3.79. Cena do balé Estri 
(1968), em que podemos notar 
as estruturas metálicas que 
compõem o cenário de Corrado 
Cagli. Fonte: )RQGR�*RIIUHGR�
3HWUDVVL. 
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o conjunto do Ballet do IV Centenário foram expostos no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. 

 As repercussões desse trabalho continuaram a reverberar em 
exposições fora do Brasil, como detalha Ana Mae Barbosa (1998). A 
pesquisadora elabora, ainda, uma hipótese de que a escultura metálica, que 
fazia parte do cenário de Irene, in"uenciou a cenogra!a de Corrado Cagli 
para o espetáculo Estri, apresentado no Festival de Spoleto, na Itália, em 
1968. A ponte entre essas obras seria Aurélio Milloss, diretor artístico do 
Ballet do IV Centenário e coreógrafo do evento na década de 1960. A autora 
pontua que Milloss era muito atuante na negociação com todas as esferas 
das apresentações artísticas em que participava, por isso a ideia de que a 
escultura de Irene possa ter sido um dos pontos de partida para o cenário. 

O diretor artístico Aurélio Milloss, em entrevista a Enzo Restagno 
(1992, p. 250), comentou sobre o processo de elaboração do Balé Estri. 
Segundo ele, ao ter contato com a obra musical de Go$redo Petrassi, 
teve a percepção de transformá-la em balé. Nesse momento, convidou 
Corrado Cagli para desenvolverem juntos um conjunto de cenário e 
coreogra!a que tivesse uma linha de criação abstrata. 

Projetos de paisagismo

“A forma tem absolutamente tudo a ver com a vida”
Irene Ruchti64

A partir de 1957, a trajetória de Irene se inicia no paisagismo, atividade 
para a qual ela irá se dedicar até meados da década de 1990. Em uma 
primeira fase, que vai até a morte de seu marido Jacob Ruchti, em 1974, ela 
atuou principalmente com ele. Nessa época, a parceria do casal consistia 
na arquitetura e interiores sob a responsabilidade de Jacob, enquanto 
Irene se encarregava da elaboração e execução dos projetos paisagísticos. 
Também encontramos um conjunto de obras desse período em parceria 
com um grupo de arquitetos, em especial os que foram sócios na loja 
Branco & Preto. De 1974 a 1994, Irene Ruchti continuou sua carreira 
pro!ssional como paisagista e realizou uma série de trabalhos nessa área. 

 Em um catálogo de 1970, elaborado por Pietro M. Bardi, com um 
panorama da arte brasileira moderna, há o registro de dois trabalhos do 
casal: o primeiro é a arquitetura do Banco Itaú (sede da rua Boa Vista, 

64. Em entrevista realizada por esta 

pesquisadora em 1° de novembro de 

2017.
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no centro de São Paulo), de Jacob Ruchti, e o segundo é um terraço de 
um prédio localizado na zona Sul do Rio de Janeiro, elaborado por Irene 
Ruchti, ambos de 1967. 

Fig. 3.80 e 3.81. Hall do Banco 
)HGHUDO�,WD~���6XO�$PHULFDQR��
projeto Jacob Ruchti, e terraço 
em prédio do Rio de Janeiro, 
projeto Irene Ruchti. Fonte: Bardi 
(1970, p. 71-72). 

O projeto do Banco Itaú mencionado é um dos mais emblemáticos 
da carreira de Jacob Ruchti. Segundo a pesquisadora Valeria Ruchti 
(2011, p. 275), a obra foi iniciada em 1966 e teve sua primeira etapa 
concluída no ano seguinte. A ideia era modernizar as instalações, que 
vinha acompanhado de um projeto mais amplo da empresa em direção 
à modernização de suas atividades. Para isso, o arquiteto elaborou uma 
estrutura que continha um vão livre, com o teto em formato curvilíneo 
e orgânico, além de uma iluminação futurista, com impressão de 
profundidade. 

Em 1970, Irene Ruchti projetou uma obra de paisagismo para esse 
mesmo prédio. A artista, usando pedras e plantas, reforçou o diálogo 
com a natureza, já proposto por Jacob, ampliando a integração entre os 
espaços. Uma das principais marcas do trabalho de Irene no paisagismo 
é o uso de pedras volumosas, devidamente marcadas e posicionadas, 
mas, ao mesmo tempo, sem perder o aspecto orgânico da disposição 
que o elemento possui na própria natureza. Também é interessante 
observar a intenção de cruzar os limites dos espaços privados e públicos 
na elaboração de seus projetos, características que foram utilizadas em 
muitos de seus trabalhos. 

Ao ser indagada sobre os processos de elaboração desse projeto, a 
artista relatou que uma das etapas fundamentais foi pensar uma solução 
prática de manutenção das plantas no interior do espaço, o que a fez 
simular um lago com uma pequena queda d’água arti!cial: 
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Era para ser um clima de estufa, muito difícil de você ter uma manutenção. 
Aí sabe o que eu bolei? A coisa que é mais fácil, mais prática, vai em todos 
os cantinhos, um lago. Um lago que vai ser transformado, não vai poder ter 
peixes. Vai ter um lago, sempre com águas limpas, quer dizer, a manutenção 
rasa de forrações de lugares que estão na sombra e não sei o que, vai resumindo 
pelas águas. E nós vamos fazer um penhasco com plantas. Então eu bolei uma 
coisa de concreto, um cilindro de concreto furado para tentar atravessar umas 
vigas de ferro para apoiar as pedras e montar um penhasco. (RUCHTI, 2017c)

Essa solução encontrada por Irene foi muito elogiada no conjunto 
do projeto, ainda que sua execução tenha causado surpresa naquela 
ocasião. Ela contou que foi necessário mais tempo para a obra, pois havia 
di!culdade na colocação das peças e na !xação do sistema de irrigação 
das plantas. Com a demora para a !nalização, ela teve de negociar e 
justi!car o projeto com Olavo Setúbal, um dos sócios do banco. 

Quando eu !z o projeto, eu disse para ele [Olavo Setúbal], estava lá o 
cilindro de pedras, ele me chamou lá, eu sentei na mesa em frente a ele. Ele 
falou mas escuta você vai fazer um projeto, porque está demorando. Eu só 
estou esperando que possa pegar uma parte em cima para pôr uma pedra 
que poderá forçar demais o cilindro, poderá ter di!culdade de !xação. 
Então teve uma peça para a pedra pontuda !car ali equilibrada no cilindro 
sem forçar o cilindro. Ele disse, mas Irene, então a senhora está querendo 
dar uma de artista. Eu disse, olha, eu não estaria aqui sentada na sua frente 
se não fosse por essa intenção. E ele !cou sem ter o que dizer. Eu estava 
querendo ser artista mesmo. 	RUCHTI, 2017c)  

 Fig. 3.82 e 3.83. Jardim interno 
GR�%DQFR�)HGHUDO�,WD~���6XO�
Americano, projeto de Irene 
Ruchti. Fonte: Acervo Família 
Ruchti. 



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida234

Depois da execução da sede no centro de São Paulo, Irene ainda 
elaborou projetos paisagísticos para algumas agências do Banco Itaú 
em São Paulo: em 1975, na Praça Buenos Aires, na Alameda Santos, na 
Cidade Jardim e na Avenida Brasil; em 1989, participou da construção de 
um amplo jardim interno na sede Conceição, zona Sul da cidade. Além 
disso, também desenvolveu obras para as residências da família Setúbal 
em São Paulo e no Espírito Santo. 

Em 1974, Irene Ruchti criou uma escultura aquática, como ela 
a intitula, como parte integrante de um jardim interno e externo na 
residência da família Aun, situada no bairro Jardim Europa, na capital 
paulista. Em diversos relatos ofertados a esta pesquisadora, a artista 
sempre destacou essa obra como uma das mais interessantes em sua 
carreira. Ela construiu uma cascata feita a partir de placas quadradas de 
concreto, medindo todas 3,6m2 e sobrepostas. 

Fig. 3.84 e 3.85. Escultura 
aquática no jardim interno 
da residência Aun (imagem à 
esquerda) e jardim externo à 
residência (imagem à direita), 
projeto Irene Ruchti, de 1973. 
Fonte: Acervo Família Ruchti.

Entre vários quadrados de concreto, havia camadas de jardim e 
lâminas de água. É interessante observar como Irene combinou, nessa 
obra, o geométrico e o orgânico, compondo de maneira harmônica 
o conjunto de elementos trabalhados. Ela relatou que estava bastante 
atenta aos trabalhos do arquiteto estadunidense Frank Lloyd Wright65. 
Assim como Wright, Irene também empregava elementos geométricos 
elaborados com o objetivo de produzir uma organicidade e uma "uidez 
nas formas, além de pensar a arquitetura como meio de diálogo entre o 
interior e o exterior. 

65. Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

nasceu em uma pequena cidade 

agrícola em Wisconsin, nos Estados 

Unidos. No início de sua trajetória, o 

arquiteto trabalhou ao lado de Louis 

Sullivan, na Escola de Chicago. No 

século 20, tornou-se protagonista da 

arquitetura orgânica, com a &DVD�GD�

&DVFDWD (Pensilvânia) como exemplo. 

Ao longo da vida, Wright também 

projetou móveis, tecidos, tapetes, 

ORXoDV�H�DUWHV�JUi´FDV��
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Se você parte de que a arquitetura, como diz o nosso tão querido Frank 
Wright, que a arquitetura é para ser vivida, e bem vivida, porque a vida é 
pra ser vivida, e bem vivida. A arquitetura deve servir à vida. E foi aí que 
a gente [Jacob Ruchti e ela] teve uma atuação, a ambivalência, o purismo 
com a utilização, o purismo com a centralização como se o que fosse mais 
importante na arquitetura é você ter a vivência. Era muito importante para 
mim você ter onde conversar, onde se recolher para ler, para escutar uma 
música, para guardar os seus livros, quer dizer, viver, fazer a arquitetura 
nos envolver. (RUCHTI, 2017b)

No caso da residência Aun, Irene foi responsável pelo paisagismo, 
enquanto Jacob elaborou o projeto de interiores. Já a realização do projeto 
arquitetônico estava atrelada ao escritório A"alo & Gasperini. No !nal 
da década de 1970, já viúva de Jacob Ruchti, a artista participou da 
construção do Museu Felícia Leirner (em Campos do Jordão, interior 
de São Paulo), onde desenvolveu todo o jardim externo, local em que as 
obras da escultora66 estão dispostas. O projeto arquitetônico do espaço 
cultural !cou sob a condução de Giancarlo Gasperini. 

 Fig. 3.86. Reportagem sobre o 
Museu Felícia Leirner no jornal 
(VWDGR�GH�6mR�3DXOR, publicado 
em 10 de março de 1979, que 
atribui o projeto paisagístico a 
Irene Ruchti e o arquitetônico a 
Giancarlo Gasperini. Fonte: (VWDGR�
GH�6mR�3DXOR. 

66. Felícia Leirner (1904-1996) nasceu 

na Varsóvia, Polônia, e migrou para o 

Brasil em 1927. Naturalizou-se brasileira 

e só em 1948 iniciou seus estudos com 

Brecheret. 
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Ao total, foram dispostas 90 obras de bronze, cimento branco e 
granito, em uma área de três mil metros quadrados. O trabalho de Irene 
consistiu na disposição das esculturas ao ar livre, integrada a um projeto 
paisagístico para conduzir a visitação em conjuntos de diversas fases do 
trabalho de Felícia Leirner, da !gurativa à abstrata. O contato com a família 
Leirner já havia sido estabelecido anos antes, em outro projeto, quando 
Irene colaborou com Jacob Ruchti na elaboração do stand da empresa 
Trico-lã, de Adolfo Leirner, para a VIII Feira Nacional da Indústria Têxtil 
(Fenit), em 1965.

Fig. 3.87 e 3.88. Estande da 
empresa Trico-lã na VIII Fenit, em 
1965. Projeto de Jacob Ruchti, 
com colaboração de Irene Ruchti. 
Fonte: Acervo Família Ruchti. 

Nesse projeto, foi criado um sistema expositivo com quatro paredes 
brancas de alvenaria que representavam as estações do ano e das coleções 
da empresa. Também foram expostas imagens das obras As quatro 
estações, do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo. Podemos notar, ali, um 
diálogo com a temática explorada por Irene no Ballet do IV Centenário. 

A trajetória de Irene Ruchti foi marcada por uma grande quantidade 
de projetos executados ao longo de sua carreira. Em seu currículo 
pro!ssional, a artista lista um total de 175 trabalhos, realizados entre 1951 
e 1994. Entre eles estão obras como o Jardim aquático, para o Shopping 
Galleria em Campinas/SP e várias residências, em sua maioria no estado 
de São Paulo. Ao longo de sua carreira, Irene participou de diversos 
projetos em diferentes circuitos pro!ssionais, desde suas primeiras 
realizações, ainda no IAC-MASP, até seu percurso como paisagista, como 
re"etimos no capítulo 5 desta tese. 
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O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi um importante espaço 
de discussão das práticas de design e da intenção de uma formalização do 
ensino dessa atividade no Brasil. Criado em 1948, o museu iniciou suas 
atividades educativas em 1952, com o oferecimento de cursos livres na área 
de artes e artes aplicadas. Ao longo de toda a década de 1950, a instituição 
promoveu uma série de cursos, exposições e conferências em torno do 
que se de!niria como atividade de design no contexto brasileiro e de que 
maneira se con!guraria a formação para esses pro!ssionais. 

Entre esses debates, houve a discussão acerca da estruturação da 
Escola Técnica de Criação, com a participação de professores da Escola 
Superior da Forma1 - em Ulm, na Alemanha. Entre eles estava Max Bill, 
que visitou o MAM Rio em 1953. A construção da escola no museu 
tinha por objetivo formar pro!ssionais para uma arte técnica, em que 
os conhecimentos artísticos fossem aplicados em objetos e projetos para 
o cotidiano, tendo como base os princípios da Escola de Ulm. O Bloco 
Escola do museu foi inaugurado em 1958, em sua sede o!cial no Aterro do 
Flamengo, como um espaço da instituição dedicado aos cursos e o!cinas. 

Apesar de o projeto da Escola Técnica de Criação não ter se 
concretizado no MAM Rio, a instituição promoveu diversos cursos 
voltados ao design, além de um conjunto de exposições sobre a atuação e 
as atividades em torno do campo, entre elas: Trabalhos da Escola de Ulm, 
em 1956; Ballet Triádico de Oskar Schlemmer, em 1958; Knoll Forma, em 
1960; Exposição do Prêmio Formiplac, em 1961; Burle Marx, em 1963; 
Bauhaus, em 1963; Vestimentas e tapeçarias da Polônia, em 1966; e I 
Bienal de desenho industrial e comunicação visual2, em 1968. 

Nas décadas de 1950 e 1960 os artefatos têxteis estavam presentes 
tanto no âmbito das exposições quanto no âmbito do ensino. Nesse 
período, encontramos três cursos voltados para a elaboração em tecidos: 
o primeiro deles, em 1959, Silk-screen, foi ministrado por Giacomo Forti; 
o segundo, Técnicas de pintura em tecidos, de 1965, com Hilda von der 
Schulenburg, e que ocorreu novamente em 1968; e o terceiro, Desenho e 
composição para tapeçaria, com Angela Albertina Frend Vargas, em 1968. 

Já as exposições foram iniciadas em 1952, com a mostra Tapeçarias 
Modernas Francesas. Na sequência, em 1954, Jean Lurçat expôs suas 
tapeçarias. Em 1956, Roberto Burle Marx apresentou seu trabalho em 
têxteis, além de pinturas, desenhos e projetos de jardim. No ano seguinte, 
Genaro de Carvalho teve uma exposição individual com tapeçarias. Em 
1958, Fayga Ostrower teve sua primeira exposição no MAM Rio, onde 

1. A Escola Superior da Forma, 

+RFKVFKXOH�I�U�*HVWDOWXQJ�8OP 

(HfG), iniciou suas atividades de 

ensino em 1953, na cidade de Ulm, 

na Alemanha e funcionou até 1968. 

A escola se dedicou ao ensino de 

design e arquitetura com um forte 

caráter funcionalista, em um cenário 

de reconstrução da Alemanha no pós-

Guerra. Em seu primeiro momento, em 

que foi dirigida por Max Bill, ex-aluno 

da Bauhaus, a instituição se estruturou 

tendo como ponto de partida o projeto 

pedagógico da Bauhaus, estabelecido 

a partir de Dessau, com uma 

orientação cada vez mais industrial. 

Sobre a criação da instituição, ver mais 

em: René Spitz (2002). 

2. A Bienal de Desenho Industrial 

continuou a ser realizada em mais duas 

edições, bienais II e III, em 1971 e 1973. 
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expôs gravuras e tecidos. Dois anos depois, Olly Reinheimer também teve 
sua primeira exposição individual no museu, com tecidos pintados, e a 
segunda, com seus vestidos-objeto, em 1969. Nesse intervalo, ao longo dos 
anos de 1960, ainda expuseram na instituição: Gina Prado, em 1961, com 
tapeçarias; Hilda von der Schulenburg, apresentando tecidos pintados, 
no mesmo ano; Hilda E. Campo!orito, em 1962, com tecidos; Jacques 
Douchez e Norberto Nicola com tapeçarias do atelier Douchez-Nicola, 
em 1963; e Eila Ampula com suas tapeçarias, em 1968. Como podemos 
perceber, a maioria das exposições têxteis no MAM Rio desse contexto se 
voltou para mostras individuais de artistas. 

Este capítulo foi elaborado a partir dos per!s de duas das artistas, que 
expuseram artefatos têxteis no MAM Rio nesse período, Fayga Ostrower 
(1920-2001) e Olly Reinheimer (1914-1986). Além da participação nas 
exibições, elas também circularam pelo ambiente de formação do museu, 
seja como professora, no caso de Fayga, seja como aluna dos cursos livres, 
no caso de Olly. Ambas de famílias de origem judaica, elas migraram para 
o Brasil na década de 1930 e se instalaram na cidade do Rio de Janeiro. 

Fayga Ostrower nasceu em Lodz, na Polônia, e veio com a família 
para o Brasil em 1934. Em 1946, cursou Artes Grá!cas na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Na década de 1950, iniciou sua atividade docente 
no MAM Rio, onde atuou até 1970, ministrando o curso de composição 
e análise crítica. Ao longo da década de 1950, a artista elaborou diversos 
trabalhos em tecidos, que foram exibidos e comercializados nas lojas 
de design e galerias no Rio de Janeiro, como a de Joaquim Tenreiro; a 
Interiores Modernos Tecidos, de Décio Vieira; a Oca, de Sergio Rodrigues; 
a Decorações Flama Ltda., de Flávio Ramos, e a Galeria Atelier, de Dália 
Antonina. Foi também nesse período que expôs sua produção têxtil no 
Palácio Capanema, em 1953 e 1956; na Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), em 1954; e no MAM Rio, em 1958.

Olly Reinheimer nasceu em Mittweida, na Alemanha, e migrou 
com a família para o Brasil, em 1936. Na década de 1940, estudou e 
produziu cerâmica. Nos anos de 1950, frequentou diversos cursos livres 
no MAM Rio. Foi aluna de Fayga Ostrower (Composição), de Margaret 
Spence (Cerâmica), de Ivan Serpa, Zélia Salgado e Santa Rosa (Pintura), 
entre outros. Foi nesse período que Olly começou a produzir tecidos. Já 
nos anos de 1960, a artista realizou duas exposições individuais no MAM 
Rio: a primeira intitulada Olly, tecidos pintados, em 1960, e a segunda, 
Olly Reinheimer: vestidos-objeto, em 1969. Nessa mesma década, realizou 
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uma mostra no MAM Bahia (1961), a convite de Lina Bo Bardi, e uma no 
MASP, em 1966.

Para chegar até os per!s das artistas, este capítulo elabora um 
breve panorama do MAM Rio, situando o surgimento da instituição, o 
desenvolvimento dos cursos livres em artes e artes aplicadas, assim como 
sua relação com as práticas de design naquele momento. Nosso intuito é 
compreender o contexto em que Fayga e Olly estavam inseridas - seja por 
meio dos cursos, seja por meio das exposições -, bem como a circulação 
dos artefatos têxteis na instituição. 

Os cursos livres em artes 
e artes aplicadas no MAM Rio

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi criado em 1948, pela 
iniciativa de empresários, intelectuais e colecionadores da época, a !m de 
propagar a arte moderna por meio de exposições, cursos e conferências 
em artes e artes aplicadas. Sua direção, nos primeiros anos, !cou a cargo 
de Raymundo Ottoni de Castro3. Em 1951, com a eleição do Conselho 
executivo da instituição, Niomar Muniz Sodré4 foi nomeada diretora 
executiva e Carmen Portinho5, diretora executiva adjunta.

Sobre a fundação e estruturação do MAM Rio, a pesquisadora 
Sabrina Parracho (2008, p. 18) divide esse período em duas fases diferentes: 
a primeira de 1945 a 1952, a cargo de Raymundo Ottoni de Castro Maya; 
e a segunda de 1952 a 1958, sob direção de Niomar Muniz Sodré. O ano 
de 1952, início dessa nova etapa, foi marcado pelo surgimento dos cursos 
livres de formação oferecidos pela instituição, parte importante da função 
educativa estabelecida desde sua constituição. Nesse período ocorreu a 
aprovação do projeto de construção do prédio o!cial do museu, elaborado 
por A$onso Eduardo Reidy6, e a inauguração da sede e do Bloco Escola 
no Aterro do Flamengo, em 1958. 

Da criação do museu até seu estabelecimento na sede de!nitiva, 
onde se encontra até hoje, houve um processo de estruturação que 
ocorreu ao longo de uma década: em 1949, houve a primeira exposição 
Pintura Européia Contemporânea, naquele momento a sede provisória 
era no Banco Boavista7, que havia sido inaugurado no ano anterior, no 
centro do Rio de Janeiro. Em 1952, o museu se instalou no Ministério da 
Educação e Saúde, atual Palácio Capanema, também no centro da cidade. 

3. Raymundo Ottoni de Castro (1894-

1968) nasceu em Paris, na França, onde 

viveu seus primeiros anos. Em 1905, a 

família retornou ao Brasil. No Rio de 

Janeiro, o empresário e colecionador 

de arte atuou em diversas atividades 

industriais e comerciais. Na década 

de 1940, foi um dos fundadores do 

MAM Rio, sendo o primeiro a presidir 

a instituição. Participou da comissão 

organizadora do ,9�&HQWHQiULR�GD�

&LGDGH�GR�5LR�GH�-DQHLUR, nos anos de 

1960. Ao longo da vida, adquiriu um 

extenso acervo de obras de arte, que 

atualmente se encontram expostas 

no Museu do Açude e no Museu da 

Chácara do Céu, residência modernista 

do empresário (projeto arquitetônico e 

paisagístico: Wladimir Alves de Souza e 

Roberto Burle Marx, respectivamente), 

que foi transformada em museu. 

4. Niomar Muniz Sodré (1916-2003) 

nasceu em Salvador/BA. No MAM Rio, 

a jornalista foi uma das pessoas do 

grupo de empresários e intelectuais 

que se articularam para a criação da 

instituição. Além disso, trabalhou no 

jornal &RUUHLR�GD�0DQKm, assumindo a 

direção em 1963, com a morte de Paulo 

Bittencourt (à época, seu marido). Com 

o golpe de Estado e seu acirramento 

em 1968, a jornalista teve os direitos 

políticos cassados e se exilou em Paris 

�)UDQoD��DWp�R�´QDO�GD�GLWDGXUD��

5. Carmen Portinho (1903-2001) nasceu 

em Corumbá/MS. Em 1919, participou, 

com Bertha Lutz e outras mulheres, 

na defesa do direito ao voto feminino. 

Participou da Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino desde sua 

fundação. Em 1926, graduou-se em 

engenharia civil na Escola Politécnica 

da Universidade do Brasil (atualmente, 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), sendo a terceira mulher a se 

formar engenheira no país. Na década 

de 1950, atuou no conselho executivo 

do Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro como diretora adjunta. 

Posteriormente, em 1967, assumiu a 

direção da Escola Superior de Desenho 

Industrial (Esdi), onde permaneceu até 

1988.

6. Affonso Eduardo Reidy (1909-

1964) nasceu em Paris, na França. 
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Foi nesse mesmo ano que se iniciaram os cursos livres de Pintura, 
com Milton Goldring e Ivan Serpa, e de Modelagem, com Margaret 
Spence, ambos no edifício do Instituto de Pensões e Assistência aos 
Servidores do Estado (Ipase). No ano de 1958, foi inaugurado o Bloco 
Escola, espaço do museu dedicado aos cursos de formação, já na sede 
o!cial do MAM Rio, no Aterro do Flamengo. 

Fig. 4.1. Quadro com a construção 
da sede do MAM Rio, em 1958, 
com destaque ao Bloco Escola, 
espaço para os cursos ofertados 
pela instituição. Fonte: Acervo 
MAM Rio. 

Ao longo da década de 1950, o museu iniciou um diálogo com o 
design, em uma aproximação entre arte e indústria, principalmente por 
meio das artes aplicadas. Em 1953, Max Bill foi convidado para uma 
conferência no MAM Rio, em que detalhou as bases pedagógicas presentes 
na Bauhaus e que foram reestruturadas para a criação da Escola Superior 
da Forma, de Ulm. Desse contexto, surgiu a intenção de elaborar o projeto 

Ainda criança mudou-se com a 

família para o Rio de Janeiro. Em 

1930, formou-se em arquitetura 

na Escola Nacional de Belas Artes, 

onde posteriormente atuou como 

docente, ministrando as disciplinas 

de desenho e planejamento urbano. 

Também esteve à frente do projeto 

do Conjunto Habitacional Prefeito 

Mendes de Moraes (Pedregulho), que 

contou com a participação de Carmen 

Portinho. O projeto iniciou em 1946 e 

sua inauguração parcial ocorreu em 

1950. Na década de 1950, projetou o 

HGLItFLR�R´FLDO�GR�0$0�5LR�QR�$WHUUR�

do Flamengo, inaugurado em 1958, que 

contou com os jardins de Roberto Burle 

Marx. 

7. O prédio foi projetado por Oscar 

Niemeyer e é um dos edifícios que 

marcam a arquitetura moderna no 

Brasil. 



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida244

Fig. 4.2 e 4.3. Boletim sobre 
a visita de Max Bill (imagem 
à esquerda) e plateia na 
&RQIHUrQFLD�VREUH�D�%DXKDXV�
H�D�(VFROD�GH�8OP, ministrada 
pelo designer, em maio de 1953 
(imagem à direita). Fonte: Acervo 
MAM Rio. 

de uma escola técnica voltada para a formação de pro!ssionais do campo 
artístico para a indústria, que seria intitulada “Escola Técnica de Criação”. A 
escola não chegou a se concretizar, mas essas discussões ecoaram na fundação 
da Escola Superior de Desenho Industrial8 (Esdi) no início dos anos de 1960. 
O diálogo com a Escola de Ulm continuou em 1956, com a exposição dos 
trabalhos desenvolvidos na Alemanha e também com um curso de iniciação 
visual, ministrado por Tomás Maldonado. Em 1959, Maldonado retornou ao 
museu, junto a Otl Aicher, para uma série de encontros sobre os elementos 
da comunicação visual, em uma dimensão teórica e prática. 

  

Em sua passagem pelo MAM Rio em 1953, Max Bill apresentou uma 
conferência em que destacava a trajetória da Bauhaus e como as diretrizes 
da escola do início do século 20 contribuíram para a estruturação da Escola 
de Ulm, já nos anos 1950. Segundo o Boletim do museu (1953), onde há 
a síntese do exposto no evento, o designer mencionou as mudanças pelas 
quais a Bauhaus passou ao longo de seu funcionamento: de um período 
com ênfase na experimentação, com elementos !gurativos (fase em que 
a escola foi sediada em Weimar), para outro, em que o ensino se voltou 
para formas primárias e fundamentais, com uma orientação cada vez mais 
voltada à produção industrial (período nas cidades de Dessau e Berlim). 
Duas décadas depois do fechamento da Bauhaus, a Escola de Ulm iniciou 
suas atividades, com a direção de Max Bill (1953-1957), reelaborando as 
bases de ensino a partir da fase de Dessau, que consolidou a escola em 
uma produção artística direcionada a processos industriais. Nessa ocasião, 
o designer esclareceu a relação entre as duas escolas: 

8. A Escola Superior de Desenho 

Industrial - curso de Design, hoje 

vinculado à Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) - foi criada 

em 1962 e iniciou suas atividades de 

ensino no ano seguinte. A escola surgiu 

em um momento em que o Brasil 

consolidava uma política econômica 

desenvolvimentista, com ênfase na 

industrialização. As bases pedagógicas 

adotadas pela instituição foram 

estruturadas a partir do modelo da 

Escola de Ulm, na Alemanha. Sobre a 

relação entre as duas escolas, ver mais 

em: Ana Luiza Nobre (2008). 
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Essa escola é a continuação do Bauhaus (...) [que] baseava-se ainda 
sobre o princípio da aliança das artes e da arquitetura. Nós já sabemos, 
por experiência, que esta base não é su!ciente. Acrescentamos, então, à 
formação pro!ssional a formação da personalidade mesma do estudante, 
para garantir à sua atividade futura uma in"uência tão grande quanto 
possível, no domínio da cultura de nossa idade técnica. Esperamos que 
esta elite vá formar cursos, para criar, por toda parte do mundo, centros 
com o mesmo espírito da nossa escola de Ulm, que é uma escola para 
apenas uma pequena elite. Ela só comporta 150 alunos, que vêm de 
diversos países. (Boletim MAM Rio, 1953)

 Assim como a Bauhaus, a formação em Ulm se iniciava com 
um curso obrigatório, comum a todos os estudantes, conforme escreve 
a pesquisadora Ana Luiza Nobre (2008, p. 65). Enquanto na Bauhaus, 
depois da formação preliminar, os alunos e as alunas eram direcionados 
para as o!cinas, em Ulm a sequência se dava por meio dos departamentos 
- Design de Produto, Construção, Comunicação Visual, Informação e, 
mais tarde, a partir de 1961, Filme. Essas diferenças !caram cada vez 
mais acentuadas. O historiador Rafael Cardoso (2008, p. 187) detalha 
que houve a intenção de estabelecer uma continuidade explícita entre as 
escolas, enquanto Max Bill esteve à frente de sua direção. No entanto, ele 
e os demais fundadores de Ulm recusaram a oferta de Walter Gropius de 
intitular a escola Bauhaus Ulm. Além disso, também optaram por não 
incluir no currículo as disciplinas de pintura e escultura, dando mais 
ênfase a um caráter funcionalista. 

 É importante considerar essas fases e intenções da escola de Ulm 
também em seu diálogo com o Brasil, em especí!co com o MAM Rio. 
Na primeira visita de Max Bill, quando ainda era diretor da instituição, 
houve uma estruturação funcionalista, mas que ainda considerava a 
formação artística como ponto de partida para essa aproximação com 
a indústria. Em 1959, período em que Tomás Maldonado e Otl Aicher, 
então representantes da escola alemã, ministraram cursos no museu 
carioca, Ulm havia se voltado ainda mais para um ensino tecnicista, com 
forte orientação tecnológica e industrial, reforçando uma posição de 
autonomia ao campo das artes. 

No ano de inauguração do Bloco Escola, em 1958, o Jornal do Brasil 
veiculou uma reportagem sobre as atividades já realizadas no museu e 
uma descrição detalhada dos planos para a estruturação da Escola Técnica 
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de Criação. Na primeira parte, ele recapitulava o que a instituição já havia 
desenvolvido, destacando os cursos livres ministrados entre os anos de 
1952 e 1958, com uma média de 400 alunos por ano. 

Em menos de seis anos, o Museu levantou cerca de quatrocentos milhões 
de cruzeiros em contribuições públicas e privadas; agrupou mais de seis mil 
sócios; construiu, com um cuidado sem precedentes entre nós, um terço 
da sede cujo projeto é um modelo de arquitetura aplicada aos problemas 
da museologia e da pedagogia modernas; (...) realizou mostras sobre quase 
todas as técnicas artísticas, desde a paisagística até a tapeçaria, a fotogra!a, 
o desenho humorístico, os cartazes artísticos; efetuou retrospectivas de 
mestres brasileiros como Di Cavalcanti, Portinari, Maria Martins, Guignard, 
Pancetti, Volpi, Goeldi, Abramo, etc., além de inúmeras mostras, individuais 
e coletivas, de artistas nacionais; promoveu conferências e debates de 
artistas, críticos e educadores brasileiros e estrangeiros; (...) manteve cursos 
de pintura para adultos e para crianças, básico de desenho, de iniciação e 
orientação, de desenho estrutural e composição, de composição e análise 
crítica, de decoração e outros. (TROTA, 1958, p. 84)

 Como continuação desse plano, o museu pretendia aumentar ainda 
mais o número de alunos por meio dos cursos livres que continuariam a ser 
oferecidos e ampliados, como foi o caso da o!cina de gravura, que contaria 
com um curso intensivo ministrado pelo gravurista Johnny Friedlaender9, 
o que somente ocorreria no ano seguinte, em 1959. Além disso, o MAM Rio 
preparava a estruturação de uma Escola Técnica de Criação, que funcionaria 
de maneira independente dos cursos já existentes, como podemos observar 
nas imagens abaixo (!gura 4.4).

Nos planos em torno da Escola Técnica de Criação, a intenção era 
que fosse inaugurada no primeiro semestre de 1960. Mesmo em uma etapa 
de planejamento, o MAM Rio já havia elencado uma série de professores 
convidados. Na reportagem, são mencionados docentes10 que !zeram 
parte da Bauhaus, como é o caso de Johannes Itten e Joseph Albers, além 
de integrantes das escolas de design de Chicago e Yale, nos Estados Unidos, 
de Milão, na Itália, de Zurique, na Suíça, e uma presença signi!cativa dos 
membros da Escola de Ulm, na Alemanha. 

O curso teria duração de quatro anos, em formato de nível superior 
e com enfoques teórico e prático. Haveria dois departamentos principais: 
o de comunicação visual, informação e edição; e o de desenho industrial 
e construção. A partir de um curso fundamental, comum a todos os 

9. Johnny Friedlaender (1912-1992) 

nasceu em Pless (atualmente cidade 

de Pszczyna, na Polônia). Em 1929, 

se candidatou à Academia de Belas 

Artes de Breslau e, posteriormente, se 

estabeleceu em Dresden, Alemanha. 

Em 1937, migrou para França por conta 

da perseguição aos artistas, onde se 

tornou cidadão francês na década de 

1950. Em Paris, manteve um atelier de 

gravura por onde passaram muitos 

jovens artistas. Em 1959, recebeu o 

cargo de professor concedido pela 

Unesco para participar da criação da 

R´FLQD�GH�JUDYXUD�QR�0$0�5LR��$QRV�

antes, já havia exposto seu trabalho 

durante a III Bienal de São Paulo. 

10. O jornal detalha todos os docentes 

que viriam ao Brasil: “De início, prevê-

VH��HQWUHWDQWR��D�YLQGD�GH�XP�Q~PHUR�

substancial de professores estrangeiros, 

EHP�FRPR�GH�DOJXQV�FKHIHV�GH�R´FLQD��

Entre os professores de renome 

internacional que possivelmente darão 

cursos no Museu, encontram-se o Prof. 

Joseph Albers, diretor do Departament 

of Design da Universidade de Yale, o 

Prof. Peterhans, do Chicago Institute of 

Technology, o Prof. Johannes Itten, de 

Zurich, o Prof. Hugo Weber, os Profs. 

Otl Aicher, Vordemberge-Gildewart, 

Max Bense e Tomás Maldonado, os 

profs. Argan, Paci e Max Huber, de 

Milão, os profs. Hans Curjel e Paul 

/RKVH��GH�=XULFK��HWF�«��7527$��������

p. 85).
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Fig. 4.4. Matéria sobre a 
inauguração do Bloco Escola, com 
reportagem de Teresa Trota, em 
que é mencionada a intenção do 
museu acerca da estruturação 
de uma Escola Técnica de 
Criação. Fonte: -RUQDO�GR�%UDVLO 
(26/01/1958). 
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estudantes, teria uma sequência especí!ca em um dos departamentos. 
Nesse sentido, podemos observar uma estrutura próxima à da Escola de 
Ulm, com a junção de cinco percursos complementares em apenas dois 
departamentos. Como uma diretriz central, a escola pretendia estabelecer 
um contato estreito com o mercado, em um formato de centro produtivo, 
dedicado à formação de pro!ssionais. 

A missão da futura Escola Técnica de Criação do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro consistirá, de um modo geral, em organizar uma espécie 
de centro atual de cultura, em bases educacionais inéditas entre nós, 
compreendendo o trabalho de documentação, difusão e criação, dentro da 
cultura de nosso tempo, no sentido de formar homens capazes de enfrentar 
as tarefas que diariamente nos propõe a evolução do mundo. (...) No curso 
de comunicação visual serão estudados a teoria da comunicação visual 
(estudos de sinais e símbolos, semântica visual e pragmática), a história 
dos meios de comunicação visual, a prática da comunicação visual. No 
curso de Desenho Industrial estudar-se-á a teoria do desenho industrial 
(forma, função e técnica), a prática do desenho industrial (trabalho de 
planejamento para a indústria, executado pelos alunos em colaboração 
com os professores), a automação e várias matérias optativas, a escolha do 
aluno: estática, construção, estruturas modulares, matemática, mecânica, 
cibernética, eletrônica, etc. Todos os alunos da escola terão, também, 
prática de o!cina em uma ou mais de diversas técnicas: tipogra!a, 
encadernação, trabalhos em madeira, metal, etc. (TROTA, 1958, p. 85)

 É possível perceber, na descrição das técnicas que seriam 
empregadas na escola, que não há menção ao têxtil ou à o!cina de 
tecelagem. Ainda que a Bauhaus fosse uma referência para o currículo 
de um curso superior que seria implantado no MAM Rio e, na escola 
alemã do início do século 20, o têxtil estivesse presente, ao se aproximar 
das diretrizes curriculares de Ulm, esses artefatos perderam ainda mais 
espaço e não se constituíram como um departamento ou o!cina. Sobre 
esse percurso, e observando o caso de Ulm, podemos considerar que na 
medida em que o ensino de design se distancia de uma prática artística em 
diálogo com a indústria e se direciona para uma orientação tecnológica 
e tecnicista, há uma diminuição do número de mulheres no quadro 
docente e discente. Em uma pesquisa11 dedicada à presença das mulheres 
em Ulm, as pesquisadoras Gerda Müller-Krauspe e Ursula Wenzel (2003) 
escrevem que apenas seis mulheres foram aceitas entre os 216 professores 

11. As pesquisadoras envolvidas no 

projeto são Gerda Müller-Krauspe 

e Ursula Wenzel (2003). Disponível 

em: http://www.frauen-hfg-ulm.de/. 

Acesso em: 14 de julho de 2021. 
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convidados da escola. Entre elas, estava Helene Nonné-Schmidt, ex-aluna 
da Bauhaus, única docente que compôs o curso fundamental entre os 
anos de 1953-1958, na disciplina de cores. Já entre as alunas, o porcentual 
é de 15%, enquanto em outras faculdades como Música e Belas Artes 
naquela época, na Alemanha, esse número chegava a quase 43%. 

 Mesmo com os esforços do MAM Rio, a Escola Técnica de 
Criação não chegou a ser implantada. Como já a!rmamos, a discussão e 
os debates iniciados no museu se desdobraram no surgimento da Escola 
Superior de Desenho Industrial (Esdi), em 1962. Além disso, no !nal 
da década de 1960, houve a criação do Instituto de Desenho Industrial 
(IDI)12 no interior do museu, que funcionou mais como um centro de 
divulgação da prática de design do que um espaço de ensino da atividade.

 Por isso, nossa análise acerca da formação proposta pelo MAM 
Rio será centrada nos cursos livres oferecidos durante as décadas de 1950 
e 1960. Ao observar essa grade, é possível encontrar dois conjuntos de 
aulas: o primeiro está mais voltado para as práticas artísticas, em um 
caráter experimental; já o segundo, tinha a intenção de uma aplicação 
dos conhecimentos artísticos em objetos de uso cotidianos, o que estaria 
mais próximo de uma ideia de artes aplicadas e de design. 

Nesse primeiro grupo, podemos citar as aulas de Pintura (Milton 
Goldring e Ivan Serpa, a partir de 1952), Desenho e pintura (Décio 
Vieira, a partir de 1953), Composição e análise crítica (Fayga Ostrower, a 
partir de 1953), Iniciação e orientação (Zélia Salgado, a partir de 1954), 
Gravura (Johnny Friedlaender, Edith Behring e Rossini Perez, a partir de 
1959).  Já no segundo conjunto, encontramos cursos como: Modelagem 
e cerâmica (Margaret Spence, em 1952 e 1953); Desenho estrutural e 
composição (Tomás Santa Rosa, iniciado em 1954); Arranjo de "ores 
(Noriko Nakamura, em 1954); Decoração de interiores (Wladimir Alves 
de Souza, iniciado em 1955); Silk-screen/serigra!a (Giacomo Forti, em 
1959); Artes grá!cas (Alexandre Wollner e Aloísio Magalhães, em 1962); 
Equipamentos de interiores (Joaquim Tenreiro, em 1962 e 1963); Artes 
grá!cas (Rogério Duarte, em 1965); Técnicas de pintura em tecidos 
(Hilda von der Schulenburg, em 1965 e 1968); Desenho e composição de 
tapeçaria (Angela Albertina Frend Vargas, em 1968). 

Se comparados com os cursos da escola de desenho industrial 
do IAC no MASP, que estavam agrupados e tinham por objetivo uma 
formação pro!ssional comum no primeiro ano e, em seguida, estruturada 
a partir de alguns ateliês especí!cos, como o de tecelagem, os cursos livres 

12. Sobre isso, ver mais em: Pedro 

Luiz Pereira de Souza (2019). Em seu 

trabalho sobre a trajetória do designer 

Karl Heinz Bergmiller (1928-), Souza 

esclarece as intenções do IDI, que foi 

coordenado por Bergmiller e Gustavo 

Goebel Weyne Rodrigues (1933–2012), 

ambos professores da Esdi naquele 

momento.
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do MAM Rio eram diluídos em uma grade variada, com a possibilidade 
de uma formação pro!ssional a partir de um percurso individual, sem 
um trajeto pré-estabelecido. É o caso da trajetória de Olly Reinheimer 
(1914-1986), que cursou uma série de ateliês no espaço do MAM Rio, 
em que foi aluna de Fayga Ostrower (Composição), de Margaret Spence 
(Modelagem e cerâmica), de Ivan Serpa, Zélia Salgado e Santa Rosa 
(Desenho e pintura), entre outros.

Especi!camente sobre o têxtil, três cursos foram ofertados pelo 
MAM Rio: o de Silkscreen/serigra!a, em 1959, o de Técnicas de pintura 
em tecidos, em 1965 e 1968, e o de Desenho e composição em tapeçaria, 
em 1968. Em relação às professoras responsáveis pelos dois últimos ateliês, 
buscamos informações no acervo do museu e nos jornais da época, mas 
os registros são poucos. Angela Albertina Frend Vargas esteve à frente do 
curso de Tapeçaria, em 1968. No acervo do MAM Rio, há duas listas com as 
alunas13 que !zeram parte das duas edições do curso naquele ano. Também 
encontramos no acervo a menção ao nome da artista na Exposição dos 
alunos do MAM, em 1962, em que participou como aluna de Ione Saldanha. 

Já Hilda von der Schulenburg foi responsável pelo curso de 
Técnicas de pintura em tecidos, ministrado em 1965 e em 196814. Em 
uma nota do Jornal do Brasil (1965) que divulgava o ateliê, há a descrição 
das quatro etapas em que ele consistia: de início, a serigra!a, depois o 
batik15, seguido de pintura livre aplicada aos tecidos e uma última fase 
com a pesquisa de novos processos. Naquele ano, a artista participou da 
8ª Bienal de São Paulo na categoria pintura. No MAM Rio, Hilda já havia 
realizado uma exposição individual com tecidos e painéis pintados. No 
catálogo da mostra, a escultora Elisabeth Nobiling escreveu: 

Os tecidos de Hilda nos convidam a passeios de um canto a outro, através 
de muitas voltas, subindo e descendo, procurando sempre novos caminhos. 
Sua imaginação nos acompanha, e nos faz esquecer se o passeio é dentro 
do mato, sob o mar, dentro de um musgo ou junto a um velho muro, pois é 
tudo isto, e tão natural como a própria natureza, tão simples e tão fantástico. 
E a gente imagina Hilda, pintando do mesmo jeito, tudo cresce devagar, e se 
desenvolve como as leis inerentes e infalíveis. (NOBILING, 1961)

O catálogo mencionava ainda que Hilda von der Schulenburg havia 
nascido no Rio de Janeiro, em 1932, e que tinha realizado sua primeira 
exposição individual na galeria Oca, em 1960. Sua trajetória com a pintura 

13. Nomes citados na lista de alunas 

das duas turmas: Gloria G. Marcel, 

Maria Antoniette Ribeiro da Silva, 

Alcionea Melo de Assis, Carmen Novas 

de Souza, Maria Silva, Zuleica de Souza 

Chaves e Zeni Pinheiro del Derbio. 

14. Em relação ao curso ministrado 

em 1965, não há documentação sobre 

a lista de estudantes. Já no caso da 

R´FLQD�GH�������FRQVWDP�RV�VHJXLQWHV�

nomes: Denise de Mello Rangel, Jô 

Barnett Knopp, Lilian Luz de Andrade 

Lages, Marcelie Perret, Nora Thiel 

Drummd, Paulo Cesar de Amorim 

Chagas, Rita de Cassia Delgado Lopes 

e Diva Maria Pires Ferreira Gonçalves 

de Araujo, de acordo com a lista do 

curso 7pFQLFDV�GH�3LQWXUD�HP�7HFLGRV 

(Acervo MAM Rio). 

15. Técnica de tingimento manual, 

com uso de tintas de tecido e cera na 

criação de padrões, comum na ilha de 

Java, na Indonésia. 
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em tecidos se iniciou em 1957, aos 25 anos, de maneira autodidata, conforme 
reportagem do Jornal do Brasil (1962), que divulgava a exposição têxtil 
recém-inaugurada da artista em parceria com as cerâmicas de Elisabeth 
Nobiling, no ateliê de arquitetura de Vera e Bernardo de Figueiredo, 
localizado no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro. 

Fig. 4.5 e 4.6. Catálogo da 
exposição +LOGD��WHFLGRV�SLQWDGRV, 
em 1961 (imagem à esquerda) e 
S~EOLFR�QD�DEHUWXUD�GD�H[SRVLomR�
(imagem à direita). Fonte: Acervo 
MAM Rio.

Nesse panorama ao longo das décadas de 1950 e 1960, podemos 
observar que os artefatos têxteis estiveram presentes nos cursos livres de 
formação e nas exposições realizadas. Além disso, esses objetos também 
circularam no circuito de arte e de design das galerias e lojas do Rio de 
Janeiro. A partir das trajetórias de Fayga Ostrower e Olly Reinheimer, 
buscaremos explicitar o papel do MAM Rio como um espaço de circulação 
e uma rede de sociabilidade para os artistas daquele período e de que 
maneira as exposições estavam atreladas à proposta pedagógica do museu 
na divulgação do moderno no Brasil. 
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Fayga Ostrower nasceu em Lodz, na Polônia, em 1920. No ano seguinte, a 
família se mudou para Wuppertal, ao oeste da Alemanha (próxima à cidade 
de Colônia), onde permaneceram até 1933. Em razão da origem judaica e 
para fugir da perseguição na Alemanha nazista, a família de Fayga decidiu 
seguir ilegalmente para a Bélgica, até conseguir visto para o Brasil. Em 
1934, junto aos pais (Frimeta e Froim Krakowski) e três irmãos (Dawid, 
Elieser e Rachel Krakowski) a artista chegou ao Rio de Janeiro16. 

Em 1941, Fayga se casou com o historiador Heinz Ostrower17, que 
havia chegado ao Rio de Janeiro em 1937. Heinz Ostrower trabalhava na 
livraria Kosmos, no centro do Rio de Janeiro. Em entrevista, a !lha do 
casal, Noni [Anna Leonor] Ostrower18, relatou que o local era um reduto 
de imigrantes e militantes de esquerda, nas décadas de 1940 e 1950: “foi lá 
que a minha mãe conheceu meu pai. E as pessoas visitavam para conversar, 
imagino que sobre tudo, sobre arte, literatura, política. Acho que era um 
espaço onde as pessoas alimentavam as redes de informações e de apoios”. 
Em 1951, ambos obtiveram a nacionalidade brasileira. 

Segundo Noni Ostrower, seus pais tinham vivenciado experiências 
difíceis ao terem de deixar a Europa por conta da perseguição aos judeus: 
“acho que os dois tiveram experiências muito duras que foi isso da guerra, 
da imigração, da di!culdade do início da vida no Brasil e isso moldou de 
certa forma o olhar”. Heinz chegou ao Brasil com 25 anos e Fayga Ostrower 
chegou mais nova, aos 13 anos de idade, com o domínio do alemão e do 

�/RG]��3RO{QLD�������©�
©�5LR�GH�-DQHLUR�5-��%UDVLO������

1RPH�DR�QDVFLPHQWR��)D\JD�3HUOD�.UDNRZVNL

— 4.1 Fayga 
Ostrower

 —

16. Informações obtidas no Instituto 

Fayga Ostrower (IFO). 

17. Heinz Ostrower (1912-1992) nasceu 

em Jauer, na Alemanha, em uma 

família de origem judaica. Devido a 

sua atuação política pelo socialismo, 

passou três anos preso na Espanha, 

o que fez com que perdesse sua 

cidadania alemã. Em 1937, migrou para 

o Brasil, onde se estabeleceu na cidade 

do Rio de Janeiro. Essas informações 

também foram obtidas no IFO.

18. Em entrevista a esta pesquisadora, 

realizada no dia 18 de abril de 2019. 
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Fig. 4.7. Fayga e Heinz Ostrower 
na cidade do Rio de Janeiro, 
em 1948. Fonte: Instituto Fayga 
Ostrower. 

francês, o que foi importante em sua adaptação. Ao comentar sobre a 
relação de parceria entre Fayga e Heinz, Noni destacou a !gura de sua mãe 
como alguém de projeção pública, enquanto seu pai era mais reservado. No 
entanto, pontuou que havia uma troca entre as produções que realizaram.

Minha mãe foi uma pessoa pública e meu pai acompanhava, mas ele não 
foi uma pessoa pública. Até a personalidade dele que era assim, uma pessoa 
introspectiva, mas acho que houve uma troca nesse sentido, porque meu 
pai foi um cara de esquerda, sempre foi e ele lutou contra o nazismo e foi 
preso na Espanha, !cou três anos preso e perdeu a nacionalidade inclusive 
alemã e isso justamente na época em que Getúlio mudou de lado, que 
deixou de apoiar os alemães e passou a apoiar os americanos. Meu pai, 
que era inimigo na Alemanha, passa a ser considerado inimigo no Brasil 
também, porque só falava alemão quando chegou aqui. Eles tiveram um 
começo duro, os dois. Então, acho que tinha essa troca muito grande, meu 
pai estudava muito sobre isso, acompanhava a política do Brasil e era muito 
interessado e conhecia uma quantidade enorme de repórteres. Minha mãe 
chegou mais nova. Ela falava alemão, aprendeu francês na Bélgica, quando 
!caram lá escondidos durante um ano. (OSTROWER, 2019)

No caso de Heinz Ostrower, sua produção se concentrou em escritos 
e re"exões sobre a condição política na ascensão do nazismo e o papel 
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da esquerda na construção de uma resistência. Segundo Noni Ostrower, 
todo o acervo de Heinz foi doado para o Arquivo Edgard Leuenroth (na 
Universidade Estadual de Campinas) e é composto por jornais, cartas, textos 
e entrevistas gravadas. Já Fayga Ostrower, possui uma produção artística 
intensa e uma série de escritos, que estão organizados no Instituto Fayga 
Ostrower, no Rio de Janeiro, sob responsabilidade de Noni. Os trabalhos 
da artista, sobretudo os da fase !gurativa, retratam aspectos da realidade 
social encontrada no Brasil, como é o caso das ilustrações realizadas na 
década de 1940 para livros e jornais do período. Além dos cursos de arte 
para operários e centros comunitários que Fayga conduziu anos mais tarde.

O conhecimento que Fayga possuía em alemão, francês e inglês 
contribuiu para as primeiras atividades pro!ssionais. Na década de 1940, 
iniciou sua trajetória como auxiliar de escritório e depois como secretária 
em empresas e indústrias internacionais que atuavam no Brasil naquela 
época, como  veri!ca-se em alguns dos registros em sua carteira de trabalho. 

Fig. 4.8. Carteira de Trabalho com 
registros de empregos de Fayga 
Ostrower, na década de 1940. 
Fonte: Instituto Fayga Ostrower. 

Já sua formação artística se iniciou um pouco antes. Em 1939, 
Fayga passou a frequentar a Sociedade Brasileira de Belas Artes, no bairro 
da Lapa, no Rio de Janeiro, onde participou de sessões de desenho com 
modelo vivo. Em 1944, executou gravuras para ilustrar o livro O cortiço, de 
Aluísio Azevedo, que foi publicado quatro anos mais tarde. A partir desse 
trabalho, a artista começou a ilustrar para diversos livros, revistas e jornais. 
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Fig. 4.9 e 4.10. Ilustrações 
elaboradas por Fayga Ostrower 
para o livro 2�&RUWLoR, de Aluísio 
Azevedo, publicado em 1948. 
Fonte: Instituto Fayga Ostrower. 

De acordo com a pesquisadora Carla Almeida (2006, p. 272), a 
artista iniciou o trabalho em gravura com uma prensa improvisada e 
instrumentos usados na xilogravura (um par de goivas, presente de uma 
colega de trabalho da General Electric). Com esse material, começou 
a produzir ilustrações para livros e jornais, como o livro de contos de 
Graciliano Ramos, Histórias Incompletas, publicado em 1946, e o jornal 
carioca A Manhã. 

Em 1946, Fayga matriculou-se no curso de artes grá!cas da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ministrado por Tomás Santa Rosa 
(Ilustração), Carlos Oswald (Gravura em metal), Hanna Levy-Deinhard19 
(História da arte) e Axl Leskoschek (Xilogravura)20. Segundo o Instituto 
Fayga Ostrower, o curso tinha duração de seis meses e as aulas eram 
diárias e em horário integral. Por esse motivo, Fayga abandonou o posto 
de secretária-executiva, cargo que lhe remunerava com um bom salário na 
General Electric, escolha da qual ela a!rmava sempre não se arrepender. 
A partir dessa decisão, ela se dedicou exclusivamente à produção artística 
como atividade pro!ssional. 

Sua primeira exposição individual, Desenhos e gravuras de 
Fayga Ostrower, ocorreu em 1948. Montada inicialmente na Galeria 
Itapetininga, em São Paulo, e depois no Ministério de Educação e Saúde 
(atual Palácio Capanema), no Rio de Janeiro. É importante mencionar 

19. No Instituto Fayga Ostrower há um 

conjunto de correspondências trocadas 

entre Fayga Ostrower e a historiadora 

da arte Hanna Levy (1912-1984), que 

era alemã e também tinha origem 

judaica. 

20. Essas informações também 

foram encontradas nos trabalhos da 

pesquisadora Maria Luisa Luz Távora. 

Ver mais em: Távora (2005). 
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que o prédio carioca21, sede da exposição, faz parte do primeiro 
conjunto de obras da arquitetura moderna. Além disso, é também local 
de exposição da arte brasileira à época e onde foram ministrados os 
primeiros cursos ligados ao MAM Rio.

Fig. 4.11 e 4.12. Edifício do Palácio 
Capanema no início da década 
de 1940 (imagem à esquerda). 
Catálogo da exposição 'HVHQKRV�
H�JUDYXUDV�GH�)D\JD�2VWURZHU, 
realizada no prédio, em 1948 
(imagem à direita). Fonte: 
Catálogo da exposição %UD]LO�
%XLOGV��DUFKLWHFWXUH�QHZ�DQG�ROG��
���������, MoMA (1943, p. 107) e 
Instituto Fayga Ostrower. 

 Durante toda a década de 1950, Fayga Ostrower realizou uma 
série de exposições no Rio de Janeiro. Dentre elas, destacamos as que 
apresentam a produção têxtil da artista: Fayga Ostrower: gravuras, 
desenhos e tecidos, no Palácio Capanema, em 1953; Fayga Ostrower: 
gravuras e tecidos, no mesmo local, em 1956; Fayga Ostrower, realizada 
na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em 1954; e Fayga Ostrower: 
gravura e tecidos no MAM Rio, em 1958. Essas mostras são fundamentais 
para esta tese a !m de compreender a relação dos artefatos têxteis com 
a arte, a arquitetura e o design. Esse diálogo também está presente nas 
diretrizes de criação do MAM Rio, onde Fayga Ostrower atuou como 
professora, ao menos, desde 195322, quando foi convidada a ministrar 
cursos na instituição. Sua atividade docente como professora de Teoria de 
arte prolongou-se por mais de quinze anos. 

No !nal da década de 1950, o trabalho de Fayga foi reconhecido 
em duas bienais de arte. Em 1957, a artista recebeu o Prêmio Nacional de 
Gravura na IV Bienal de São Paulo e no ano seguinte ganhou o Prêmio 

21. Segundo catálogo da exposição 

%UD]LO�%XLOGV��DUFKLWHFWXUH�QHZ�DQG�

ROG�����������, ocorrida no MoMA 

em 1943, a construção do edifício 

foi iniciada em 1937 pelos arquitetos 

/~FLR�&RVWD��2VFDU�1LHPH\HU��$IRQVR�

Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e 

Ernani Vasconcelos, com consultoria 

de Le Corbusier. Ao longo dos anos, 

o prédio foi utilizado como sede de 

diferentes instâncias de governo, 

como o Ministério da Educação e 

6D~GH�3~EOLFD��GHSRLV�R�0LQLVWpULR�GD�

Educação e Cultura (MEC) e também 

do Ministério da Cultura (MinC), no 

Rio de Janeiro. De maneira geral, 

optamos por utilizar o nome de 3DOiFLR�

&DSDQHPD para nos referirmos ao 

edifício. 

22. De acordo com o material 

elaborado pelo MAM Rio, com a 

trajetória dos cursos e eventos 

organizados pelo museu, o primeiro 

curso ministrado por Fayga Ostrower 

(Composição e análise crítica) data de 

1953. Ver mais em: Varela (2016). 
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Internacional da XXIX Bienal de Veneza. No evento na Itália, participaram 
ao lado de Fayga Ostrower (12 obras apresentadas) os artistas Lasar Segall 
(66 obras), Lívio Abramo (9 obras), Marcelo Grassmann (10 obras) e 
Oswaldo Goeldi (12 obras).  

 

A atuação de Fayga Ostrower como professora do MAM Rio se 
estendeu até 1970. Nessa década, a artista realizou várias atividades como 
docente: primeiro, em Minas Gerais, onde ministrou o curso Problemas 
de percepção: arte e forma expressiva, na Escola de Arquitetura da UFMG, 
em Belo Horizonte; depois na Bahia, onde participou do planejamento 
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Fig. 4.13. Quadro com imagens 
relativas aos prêmios de Fayga 
2VWURZHU�QR�´QDO�GD�GpFDGD�GH�
1950: Bienal de São Paulo com o 
presidente Juscelino Kubitschek 
(superior à esquerda); sala 
na Bienal de Veneza com os 
trabalhos brasileiros (superior à 
direita). Nas imagens inferiores: 
reportagem da repercussão da IV 
Bienal de São Paulo (à esquerda) 
no jornal carioca 7ULEXQD�GD�
,PSUHQVD�(na edição de 18 de 
setembro de 1957) e a artista 
ao lado de Krajcberg (premiado 
melhor pintor) e da escultora 
Zélia Salgado, também professora 
do MAM Rio à época (à direita). 
Fonte: Instituto Fayga Ostrower. 

do currículo da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), em Salvador. Em 1971, a artista ministrou o curso Formação 
artística, no Instituto de Arte da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. Sobre a experiência docente, Fayga 
escreveu sobre os desa!os do ensino em arte e sobre a importância da 
indagação no percurso criativo:

O professor teria, portanto, que ser capaz de mostrar que existem valores, e 
por que existem, teria de dar uma oportunidade aos alunos de discutirem 
critérios, o que corresponde a uma tomada de posições, e também mostrar 
que existe inerente em nós o sentido de responsabilidade pelo que fazemos. 
Assim não valeria dizer aos alunos: “Vocês estão livres, façam qualquer coisa, 
criem”. Antes, deveria ser possível dizer: “Vocês estão livres, perguntem, 
indaguem, experimentem, poderão fazer tudo, uma vez que assumam 
a responsabilidade pelo que !zerem”. O questionamento, a indagação, a 
compreensão da pesquisa, eis o caminho da criação. Sem dúvida, é difícil 
ser professor de arte, pois nós, artistas, bem sabemos que arte nem se ensina; 
a única coisa que é possível fazer, di!cílima, é ajudar os outros a formularem 
perguntas, suas próprias perguntas. Ao formularem as perguntas, estarão 
encaminhando-se para as possíveis respostas. (OSTROWER, 1981, n.p.) 

 Em suas atividades docentes, Fayga se dedicou a promover 
cursos para operários e centros comunitários, com o objetivo de ampliar 
a discussão em torno da arte no Brasil (Eluf, 2011, p. 189). Ela também 
escreveu diversos livros sobre arte e processos de criação. Com o livro 
A sensibilidade do intelecto (1998), a artista ganhou o Prêmio Jabuti, no 
ano seguinte. Nos últimos anos de vida, mesmo enfrentando di!culdades 
físicas, conforme relatou sua !lha, Noni Ostrower (Eluf, 2011, p. 12), 
Fayga não se afastou de seus trabalhos com aquarela, o que lhe rendeu 
uma última exposição, A música da aquarela, em 1999. Seu interesse pelo 
têxtil também permaneceu vivo. Sua !lha falou sobre a disposição que a 
artista tinha em fazer as próprias roupas:

Ela sempre gostou de fazer suas próprias roupas e, acho, que isso foi o mais 
incrível para mim, mesmo sem enxergar direito ela ainda queria costurar! 
Pedia que eu colocasse linhas compridas em várias agulhas e preparasse 
a máquina de costura. Depois que eu saía, ela costurava, nem sei como, 
talvez usando a lupa, mas, certamente, usando muita determinação! 
(ELUF, 2011, p. 12)
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A artista morreu em 2001, no Rio de Janeiro, e sua trajetória está 
reunida no acervo do Instituto Fayga Ostrower, na mesma cidade. Nesta 
tese, abordamos a produção que a artista desenvolveu a partir de artefatos 
têxteis. Para a documentação de seu percurso por meio deste enfoque, 
optamos por dividi-lo em quatro partes: a primeira trata de sua experiência 
no MAM Rio como docente e em exposições; a segunda se refere a um 
conjunto de exposições da artista nos anos de 1950 com trabalhos em 
tecidos, além de re"exões sobre a produção têxtil a partir de falas e escritos 
de Fayga encontrados em jornais e revistas da época; em seguida, pontuamos 
o circuitos dos artefatos têxteis da artista exibidos e comercializados nas 
lojas de design e galerias no Rio de Janeiro (Joaquim Tenreiro, Interiores 
Modernos Tecidos, Oca, Decorações Flama Ltda e Galeria Atelier). 

Por !m, situamos a produção de estampas para a empresa de tecidos 
Rhodia, elaborada, sobretudo, na década de 1960. Uma parte das peças 
construídas pela companhia foi doada ao MASP no início da década de 1970 
e o museu organizou, em 1975, uma exposição com alguns desses objetos. 

Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro (MAM Rio)

Em 1952, os cursos livres do MAM Rio foram iniciados no prédio do 
Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (Ipase), 
em caráter provisório. Nesse ano, dois cursos23 foram oferecidos: Pintura, 
com Ivan Serpa e Milton Goldring, e Modelagem, com a escultora 
Margaret Spence. À época, o museu era dirigido por Niomar Muniz 
Sodré. No ano seguinte, as aulas foram ministradas nas instalações do 
Palácio Capanema, local ainda não de!nitivo, mas onde permaneceram 
até a transferência para o Bloco Escola, sede o!cial do museu no Aterro 
do Flamengo, na capital "uminense, em 1958. 

O primeiro registro das aulas ministradas por Fayga Ostrower no 
MAM Rio é do segundo semestre de 1953 com o curso de Composição 
e análise crítica. Ela continuou na condução desse programa até 1962, 
quando o transformou em Teoria, composição e análise crítica. Dentro 
da proposta dos cursos ministrados no MAM Rio por Fayga, não 
encontramos uma abordagem direta no têxtil e na produção industrial, 
ainda que as noções de composição pudessem ser aplicadas a uma grande 

23. De acordo com o catálogo sobre 

a trajetória dos cursos e eventos 

organizados pelo MAM Rio. Ver mais 

em: Elizabeth Varela (2016). 
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diversidade de superfícies. Porém, é importante mencionar que há um 
conjunto de cursos, conferências e exposições que dialogam com essas 
duas esferas, integrando a intenção do museu de articular a arte e a 
indústria como parte da função pedagógica dos museus modernos, como 
já elaboramos no início deste capítulo. 

Fig. 4.14. Fayga Ostrower em 
aula no MAM Rio, em 1958. Fonte: 
-RUQDO�&RUUHLR�GD�0DQKm (Acervo 
Arquivo Nacional).

No início dos anos de 1950, o MAM Rio conduziu uma discussão 
em torno da Escola Técnica de Criação, que não se concretizou, criando 
um debate signi!cativo para a ligação entre o museu e o ensino de design, 
à época desenho industrial. Em 1953, Max Bill24 veio ao Brasil e participou 
de duas conferências sobre a Bauhaus e a Escola de Ulm, recém-criada na 
Alemanha, seguindo os moldes da Bauhaus. Essa ocasião foi documentada 
em nota no jornal carioca Correio da Manhã, de 4 de junho de 1953, que 
destacou o encontro do designer suíço com pintores, escultores, arquitetos, 
jornalistas, críticos de arte e a diretoria do museu.

Ainda sobre a recém-criada escola de design na Alemanha, o MAM 
Rio promoveu a exposição Escola Superior de Desenho de Ulm, em 1956, 
com painéis, programas e trabalhos do grupo que participou da criação 
da instituição alemã. Três anos depois, Otl Aicher e Tomás Maldonado, 
dois dos fundadores junto a Max Bill e a escritora Inge Aicher-Scholl25, 

24.�1R�SHU´O�GH�,UHQH�5XFKWL��LWHP�����
desta tese), abordamos essa viagem de 

0D[�%LOO�DR�%UDVLO�SDUD�LQWHJUDU�R�M~UL�GD�

II Bienal de São Paulo, ocasião em que 

visitou o apartamento da artista.

25. A escritora Inge Aicher-Scholl 

(1917-1998) teve um papel fundamental 

na Escola de Ulm. Em 1950, criou 

a Fundação Scholl (em alemão: 

*HVFKZLVWHU�6FKROO�6WLIWXQJ), que foi 

um ponto de partida para a criação da 

escola de design de Ulm (+RFKVFKXOH�

I�U�*HVWDOWXQJ���+I*), inaugurada em 

1953. No ano anterior, Inge publicou o 

livro 5RVD�%UDQFD (em alemão: :HL�H�

5RVH) sobre a atuação do grupo de 

resistência antinazista homônimo. Os 

irmãos de Inge, Hans e Sophie Scholl, 

´]HUDP�SDUWH�GR�PRYLPHQWR�DR�ODGR�

de mais três estudantes (Alexander 

Schmorell, Christoph Probst e Willi 

*UDI��H�GR�SURIHVVRU�GH�´ORVR´D�

Kurt Huber. Todos os integrantes do 

pequeno grupo foram executados, 

em 1943, por redigirem e distribuírem 

SDQµHWRV�FRQWUD�R�UHJLPH�QD]LVWD��

Sobre a fundação da Escola de Ulm e a 

contribuição de Inge Scholl, consultar a 

pesquisa de René Spitz (2002). 
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Fig. 4.15. Conferência ministrada 
por Max Bill, no MAM Rio, em maio 
de 1953. Fonte: Acervo MAM Rio.

ministraram cursos de curta duração no museu carioca: Elementos da 
Comunicação Visual, com Aicher responsável pela condução prática e 
Maldonado pela teórica. Maldonado também participou de uma palestra 
sobre a organização e o funcionamento da Escola de Ulm. 

 Ao divulgar a exposição sobre a Escola de Ulm, o jornal carioca 
Última Hora, de 7 de agosto de 1956, enfatizou a ligação entre a instituição 
alemã da década de 1950 e a Bauhaus, principalmente no período dirigido 
por Walter Gropius (1919-1928). Houve, ainda, o destaque para a Escola 
de Chicago, conhecida como a nova Bauhaus nos Estados Unidos, 
fundada em 1937 por Moholy-Nagy, além da exposição organizada pelo 
MoMA em 1938 sobre o período de Gropius26. 

 Em outra nota sobre a mesma exposição, publicada pelo Correio 
da Manhã27, destacou-se a presença de Lygia Clark e Fayga Ostrower, 
mencionadas como “duas das mais expressivas representantes da mulher 
brasileira na arte contemporânea” e adeptas da corrente não !gurativa. 
Nesse período, observamos que a produção de Fayga já era reconhecida 
como uma das expoentes do abstracionismo brasileiro. Além disso, sua 
proximidade com essa corrente moderna não se limitou às criações 
artísticas, estendendo-se a sua atuação como docente no MAM Rio e a 
sua participação em iniciativas que pretendiam unir a arte e a indústria. 

26. Para maior detalhe sobre a 

trajetória da Bauhaus e a migração de 

uma parte de seus integrantes para os 

(VWDGRV�8QLGRV��FRQVXOWDU�R�SHU´O�GH�

Marta Erps-Breuer, item 2.1 desta tese. 

27. Publicada na sessão ,WLQHUiULR�GDV�

DUWHV, escrita por Jayme Maurício, em 8 

de agosto de 1956.
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Uma dessas experiências que marcou a carreira de Fayga em contato 
com o design foi o Prêmio Formiplac, concedido pela Companhia Química 
Industrial de Laminados. O objetivo do concurso era estimular a utilização 
do formiplac, material de revestimento plástico28, nas artes plásticas, nas artes 
aplicadas e na arquitetura. Foram selecionados 32 artistas29, com 57 trabalhos 
concebidos para serem aplicados no plástico em escala industrial. A exposição 
das obras ocorreu no MAM Rio entre 31 de maio e 6 de julho de 1961. 

 Ao documentar a cerimônia de premiação, o colunista Jayme 
Maurício, em texto veiculado no jornal Correio da Manhã30, destacou a 
atuação das mulheres no concurso, tanto como maioria no conjunto de 
trabalhos expostos quanto entre os ganhadores. O jornalista era membro da 
Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA)31, entidade responsável 
pela escolha dos trabalhos. O primeiro prêmio foi atribuído à Fayga 
Ostrower, seguida de Isolda Chapman e Antonio Dias, além de Lygia Pape, 
com um prêmio especial. 

Fig. 4.16. As artistas Lygia Clark 
e Fayga Ostrower na exposição 
sobre a Escola Ulm, ocorrida no 
MAM Rio, em 1956. Fonte: -RUQDO�
&RUUHLR�GD�0DQKm (Acervo Arquivo 
Nacional).

28. De acordo com matéria veiculada 

no jornal carioca &RUUHLR�GD�0DQKm 

(1° de junho de 1961), o material 

Formiplac era destinado a revestir 

diversas superfícies: “Formiplac é 

um laminado do plástico de resinas 

VLQWpWLFDV�H�´EUDV�GH�FHOXORVH�UH´QDGD�

que, sofrendo a ação do calor e da 

alta pressão combinam-se numa placa 

homogênea com a superfície polida 

e decorativa. Formiplac é utilizado 

para revestimentos de superfícies lisas 

(horizontais, verticais ou redondas), 

em móveis, paredes, brise-soleils, 

salas, halls, livings, cozinhas, banheiros, 

HVFULWyULRV��HWF¡«��

29. Entre eles: Di Cavalcanti, Fayga 

Ostrower, Domenico Lazzarini, Isolda 

Chapman, Antônio Dias, Evany  

Fanzeres, Dulce Weitingh, Hélio da 

Costa (3), Isaac Monteiro, Tot (1), 

Antonio Carlos (1), Alcides Cruz (1), 

(XUtGLFH�����,UDFHPD�2UWL]�GH�$UD~MR�

(1), Hugo Rodrigues (2), Dalia Antonina 

(1), Luiz Athayde (1), G.E (2), Carmélio 

[Cruz] (1), Gracia (1), Iazid [Thame] (2), 

Nicole Hime (2), Heinz Kühn (1), Diva 

Rosa (1), Maia (2), Solange (1), Célia (1), 

Lucy Calenda (1), Luciana Alencastro 

Guimarães (2). Dulce Weitingh, Lucy 

Calenda, Gracia, Nicole Hime [Conde 

Casa Rojas] (4) para Lazarini, Isaac 

Monteiro e Heinz Kuln (3).

30. Publicado em 3 de junho de 1961.

31. Também faziam parte os críticos 

Antonio Bento, Flávio de Aquino, Mário 

Barata e José d’Avila. 
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Sobre sua experiência na elaboração do projeto para a Formiplac, 
a artista destacou, em matéria para a Revista Manchete (1961), que 
procurou uma coerência do desenho para se adequar à !nalidade do 
material, voltado ao desenho industrial. Essa proximidade de Fayga 
Ostrower com o design também se construiu por meio dos artefatos 
têxteis em exposições que ocorreram ao longo da década de 1950, entre 
elas a do MAM Rio, em 1958. 

Exposições têxteis na década de 1950 
e as reflexões da artista sobre 
a produção em tecidos

Em agosto de 1953, ocorreu no MAM-SP a exposição Fayga Ostrower: 
gravuras, desenhos e tecidos, reunindo a produção da artista até então. 
Em outubro do mesmo ano, as mesmas peças foram expostas no Palácio 
Capanema (MEC), no Rio de Janeiro. Esse formato foi repetido em 1956 
com a exposição Fayga Ostrower: gravuras e tecidos, iniciada em agosto, 
no museu da capital paulista, e em setembro, na instituição carioca. 

Fig. 4.17. Matéria sobre a 
participação de Fayga Ostrower 
no concurso Formiplac, publicada 
na revista carioca 0DQFKHWH. 
Fonte: 5HYLVWD�0DQFKHWH, 1961. 
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Na ocasião da exposição de 1953, a artista foi entrevistada pelo jornal 
Correio da Manhã. Nessa reportagem32, Fayga re"etiu sobre sua produção 
em tecidos a partir de duas abordagens: o processo de criação, detalhando 
a maneira como concebeu os motivos na elaboração das estampas para os 
artefatos têxteis; e a função dos têxteis na arquitetura moderna. Segundo ela, 
o ponto de partida para conceber as padronagens era pensar a justaposição 
de elementos por meio de suas repetições e, assim, obter um padrão. Com 
esse intuito, era preciso encontrar formas que se construíssem nos planos 
horizontais e verticais. 

Fig. 4.18 e 4.19. Catálogos das 
exposições )D\JD�2VWURZHU��
JUDYXUDV��GHVHQKRV�H�WHFLGRV�
e�)D\JD�2VWURZHU��JUDYXUDV�H�
WHFLGRV, ocorridas no Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) no Rio 
de Janeiro, em 1953 e 1956. Fonte: 
Instituto Fayga Ostrower. 

Fig. 4.20. Quadro com as 
estampas )HWLFKH��6HUHLDV�e 
0DFXPED (da esquerda para a 
direita), exibidas na exposição 
)D\JD�2VWURZHU��JUDYXUDV��
GHVHQKRV�H�WHFLGRV, em 1953. 
Fonte: Instituto Fayga Ostrower.

32. A reportagem *UDYXUDV��GHVHQKRV�

H�SDGU}HV�GH�WHFLGRV�GHFRUDWLYRV foi 

veiculada pelo jornal &RUUHLR�GD�0DQKm 

no dia 9 de outubro de 1953.
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O desa!o maior, ainda de acordo com o pensamento da artista, era 
o de compor um desenho solto, sem contornos de planos limitados, em 
que o padrão se perdesse na repetição, dando uma qualidade dinâmica 
pela movimentação: “formas abertas que se fundissem na sua repetição 
e tornassem despercebida essa repetição”. Podemos observar o propósito 
mencionado por Fayga em três das estampas apresentadas na exposição 
de 1953 (!gura 4.20). No caso da padronagem Fetiche, a repetição é 
composta pela justaposição, inversão e alteração de todos os elementos, 
de modo que a combinação dos motivos levasse a uma ideia de ritmo para 
toda a extensão do tecido: “procurava ritmos que, por sua vez, pudessem 
criar certos motivos sem transformá-los em ornamentos isolados. Motivo 
e repetição deviam interpenetrar-se a !m de formar um único ritmo”33.

Fig. 4.21. A artista com tecido 
estampado (0DFXPED) na 
divulgação da exposição )D\JD�
2VWURZHU��JUDYXUDV��GHVHQKRV�H�
WHFLGRV, em 1953. Fonte: JRUQDO�
&RUUHLR�GD�0DQKm�(Acervo 
Arquivo Nacional).

Em um segundo momento, no mesmo texto de 1953, Fayga Ostrower 
explicou a relação entre os tecidos que desenvolveu e sua função na arquitetura 
moderna, um destino possível na área interna da habitação. Para a artista, eles 
poderiam ser utilizados como se fossem paredes, pois embora houvesse um 
aspecto “!sicamente imóvel”, encontraríamos, ao mesmo tempo, “uma certa 
dinamização dentro do caráter estável do plano”. Ou seja, ao invés de limitar os 
espaços do interior das casas, os tecidos permitiriam estabelecer uma ligação 
entre eles, os explorando simultaneamente como estrutura e decoração. 

33. Ainda na mesma reportagem 

*UDYXUDV��GHVHQKRV�H�SDGU}HV�GH�

WHFLGRV�GHFRUDWLYRV, veiculada pelo 

jornal &RUUHLR�GD�0DQKm no dia 9 de 

outubro de 1953.
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Desse modo, o tecido não deveria !gurar apenas como base material, 
ou seja, “fundo” para certos ornamentos, e sim como síntese de ambos, 
conservando a maleabilidade da sua estrutura orgânica, seu dinamismo 
e, ao mesmo tempo, o caráter estático de plano decorado, pois, na sua 
extensão é que se revelaria seu verdadeiro caráter. Por esta razão, 
abandonei os motivos !gurativos limitados em seu aspecto formal, em 
favor de motivos abstratos que proporcionavam maior liberdade de 
invenção e riqueza visual. (Correio da Manhã, 9/10/1953)

Essa ideia do uso do têxtil na arquitetura moderna, por meio dos 
planos móveis e da busca por elementos mais dinâmicos, foi retomada 
pela artista na exposição Fayga Ostrower, que ocorreu no edifício da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no centro do Rio de Janeiro, 
em 1954. Em reportagem no Correio da Manhã34, Fayga foi apresentada 
como gravadora e professora do MAM Rio. Segundo o jornal, foram 
exibidos cerca de vinte padrões de tecidos estampados pela artista. 

 
Fig. 4.22 e 4.23. Imagens do 
prédio da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI). Fonte: Catálogo 
da exposição %UD]LO�%XLOGV��
DUFKLWHFWXUH�QHZ�DQG�ROG�������
����, MoMA (1943, p. 113 e 115). 

A exposição de Fayga Ostrower, em 1954, ocorreu no nono andar, 
espaço destinado a mostras e eventos. O prédio35 da ABI é parte do 
conjunto de obras da arquitetura moderna na capital "uminense, junto ao 
já mencionado Palácio Capanema (MEC). O edifício também constou no 

34. Matéria veiculada no dia 22 de 

outubro de 1954. 

35.�$�FRQVWUXomR��GR�´QDO�GD�GpFDGD�GH�
1930, é projeto dos arquitetos Marcelo 

e Milton Roberto. Eles empregaram 

como recurso arquitetônico da 

fachada o EULVH�VROHLO, estrutura muito 

utilizada pelo arquiteto franco-suíço Le 

Corbusier. 
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catálogo da exposição sobre a arquitetura clássica e moderna brasileira no 
MoMA, em 1943. As características do movimento moderno, presentes nesse 
cenário, dialogam com  o pensamento e a produção desenvolvida por Fayga. 

Na entrevista dada ao jornal carioca, ela enfatizou o uso dos tecidos 
na disposição interna dos espaços e a!rmou que o têxtil estava ganhando 
importância na arquitetura moderna, que representava um ponto de apoio. 
Esse movimento de inserção dos tecidos estampados se deparava com o 
embate do moderno entre o funcional e o decorativo. Em seu processo 
de elaboração de têxteis para esses espaços, Fayga parte do problema da 
forma funcional, mas busca por meio do próprio objeto a justi!cativa para 
o emprego do decorativo. Para esta tese, é interessante observar como a 
artista explora o artefato têxtil como elemento estrutural e, ao mesmo 
tempo, recorre a ele como meio decorativo, conciliando as duas vertentes.

Fig. 4.24. Divulgação da 
exposição )D\JD�2VWURZHU, 
realizada na Associação Brasileira 
de Imprensa, em 1954. Fonte: 
-RUQDO�&RUUHLR�GD�0DQKm, 1954. 
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O título da matéria recuperou um trecho da fala da artista, em que ela 
a!rma que é possível encontrar no público um interesse e um gosto apurado. 
Fayga Ostrower destacou a importância de apresentar primeiramente ao 
público as soluções encontradas pelo moderno, para que o próprio público 
reconhecesse esses aspectos. Ela detalhou: 

- Queria também quebrar um tabu: a experiência que pude ter até agora 
me demonstrou um fato geralmente negado na indústria – que o público 
tem gosto apurado, tem interesse e não vai invariavelmente para o que 
há de mais banal e vulgar. Naturalmente, para tanto, é preciso mostrar, 
antes que existe outra coisa. Não será talvez, de hoje para amanhã, que os 
resultados se tornarão visíveis. (Correio da Manhã, 22/10/1954)

 
O emprego das cores também foi fundamental nesse processo de 

negociação com o público. Na elaboração das estampas, a artista comentou 
que utilizou, em geral, apenas duas cores como recurso estético para não 
sobrecarregar a habitação interna da casa e funcionar como elo entre os 
espaços. Além disso, em uma perspectiva prática, o uso limitado das cores 
também favoreceu o processo de impressão dos tecidos. No caso de Fayga, 
o próprio material como elemento de coloração: o vazado do desenho é 
preenchido pela cor de fundo do tecido, ou seja, algumas vezes, é o tecido 
em si (não estampado) que colore a padronagem, como podemos visualizar 
abaixo (!gura 4.25). 

Fig. 4.25. Capa do catálogo da 
exposição )D\JD�2VWURZHU��de 
1954, composto com uma amostra 
de tecido da artista. Fonte: 
Instituto Fayga Ostrower. 
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A artista mencionou, na mesma reportagem36, o processo de 
estamparia utilizado, o silk-screen37. A mostra de padronagens foi 
construída a partir de tecidos nacionais, fabricados em São Paulo e 
estampados em Petrópolis, região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesse 
período, os artefatos têxteis de Fayga eram comercializados, sobretudo, na 
loja Interiores Modernos Tecidos, uma parceria com o pintor Décio Vieira, 
também professor do MAM Rio, da qual trataremos em item mais à frente. 

Em julho de 1958, a artista realizou mais uma exposição com 
gravuras e tecidos, dessa vez no MAM Rio. No mesmo ano, em setembro, 
foi publicada uma entrevista da ceramista Lilli Hirsch Krakowski 
com Fayga Ostrower, na revista Cra# Horizons (vol. 18, n. 5 p. 34-37), 
editada nos Estados Unidos. Nessa conversa, Fayga esclareceu que 
iniciou a produção em tecidos seis anos antes, devido ao seu interesse 

Fig. 4.26. Quadro com estampas 
desenhadas por Fayga Ostrower 
na década de 1950, impressas 
utilizando a técnica VLON�VFUHHQ. 
Superior: 0DUDFDWX (à esquerda) 
e 4XDGUDGRV (à direita); inferior: 
&DIp�(à esquerda) e 6DPED (à 
direita). Fonte: Instituto Fayga 
Ostrower. 

36. Matéria publicada no jornal &RUUHLR�

GD�0DQKm, em 22 de outubro de 1954. 

37. Processo semi manual, que 

utiliza um quadro de transferência 

do desenho para tecido por meio 

da passagem de tinta pela região 

perfurada da matriz. Essa técnica 

é utilizada para tiragens industriais 

pequenas. 
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na arquitetura moderna, utilizando seu repertório nas artes grá!cas de 
maneira decorativa. 

A reportagem mencionou a bolsa Fulbright, recebida por Fayga 
em 1955, que a levou para estudar em Nova York por seis meses, período 
em que ela expôs seus trabalhos em xilogravura e gravura em metal na 
galeria $e Contemporaries. A parceria com o pintor Décio Vieira também 
foi destacada no texto. Ela relatou que ele lidava com a parte comercial, 
enquanto ela criava os projetos: “Como ele também é um artista e entende 
os problemas artísticos, nunca tivemos problemas em vender. Agora, o 
negócio cresceu enormemente; e todas as melhores lojas no Brasil vendem 
nossos tecidos”38. 

Fig. 4.27 e 4.28. Catálogo da 
exposição )D\JD�2VWURZHU��
JUDYXUDV�H�WHFLGRV, realizada no 
MAM Rio, em julho de 1958 (à 
esquerda) e capa da revista &UDIW�
+RUL]RQV, em 1958 (à direita). 
Fonte: Instituto Fayga Ostrower e 
Acervo $PHULFDQ�&UDIW�&RXQFLO. 

  
Nessa matéria, a artista retomou a discussão sobre os usos dos 

tecidos na arquitetura, mencionada já em 195339. Segundo ela, seu processo 
se iniciou na compreensão da função da parede e da mobilidade do plano 
na arquitetura moderna. Para isso, era importante pensar no ritmo das 
padronagens não como um ornamento, mas a partir da perspectiva das 
formas. As estampas passam a ser desenvolvidas na horizontalidade e 
verticalidade, sem deixar de considerar a proporção dos elementos no 
resultado !nal: “eu encontro novas maneiras de recolocá-los. Eu começo 
vendo pontos, linhas e espaços”40. 

38. No original: “Decio handles the 

commercial and I do the designing. 

Because he too is an artist and 

understands the artistic problem, we 

have never compromised in order 

to sell. Now the business has grown 

enormously; it is growing all the time 

and the better shops in Brazil all carry 

RXU�IDEULFV«��7UDGXomR�QRVVD��

39. Em reportagem já mencionada 

nesta tese: &RUUHLR�GD�0DQKm, em 9 de 

outubro de 1953 (*UDYXUDV��GHVHQKRV�H�

SDGU}HV�GH�WHFLGRV�GHFRUDWLYRV). 

40.�1R�RULJLQDO��ª,�´QG�QHZ�ZD\V�RI�
re-establishing them. I start seeing dots 

DQG�OLQHV�DQG�VSDFHV«��7UDGXomR�QRVVD��



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida272

Essas relações entre têxteis e arquitetura moderna, em especial o 
uso dos tecidos como elemento "exível, também podem ser percebidas 
no artigo $e Pliable Plane: textiles in Architecture, escrito por Anni 
Albers41, em 1957. Para ela, a qualidade especí!ca dos tecidos em relação 
às estruturas !xas é sua "exibilidade e maleabilidade, além de poder 
desempenhar um papel estrutural signi!cativo, mesmo com pouco 
peso. Sobre a utilização desses artefatos, a designer pontuou os atributos 
do material (isolantes, transportáveis, maleáveis etc.) que podem ser 
explorados dentro da casa: “ao invés de aditivos decorativos, os têxteis se 
tornaram então um elemento arquitetônico integral, uma contrapartida 
às paredes sólidas”42. Em síntese, Anni Albers acreditava que havia uma 
possibilidade de relacionar o trabalho de construção da arquitetura com a 
elaboração têxtil, no caso dela, por meio do processo de tecelagem. 

Fig. 4.29. Estampas da artista 
Fayga Ostrower em matéria 
escrita por Lilli Hirsch Krakowski 
na revista &UDIW�+RUL]RQV, em 1958. 
Fonte: 5HYLVWD�&UDIW�+RUL]RQV�(vol. 
18, n. 5). 

41. Anni Albers (1899-1994) foi uma das 

mais conhecidas designers têxteis da 

Bauhaus, onde estudou entre os anos 

de 1922 e 1930. Em 1933, em razão de 

sua origem judaica, emigrou para os 

Estados Unidos com o marido Josef 

Albers. De 1933 a 1949, foi professora 

no %ODFN�0RXQWDLQ�&ROOHJH. Nesse 

período, a designer publicou alguns 

WH[WRV�HP�TXH�UHµHWLX�VREUH�R�SURFHVVR�

de elaboração em tecidos. Ver em: 

Albers (1943; 1946; 1948; e 1949).

42. No original: “Instead of decorative 

additaments they thus become an 

integral architectural element, a 

FRXQWHUSDUW�WR�VROLG�ZDOOV«��7UDGXomR�

nossa. 
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 Ao aproximar esses dois pensamentos, o de Fayga Ostrower 
(1953) e o de Anni Albers (1957), notamos uma similaridade no uso do 
artefato têxtil como estrutura maleável e móvel para os espaços internos. 
Enquanto a primeira consegue obter essa movimentação por meio da 
estampa de superfície, a segunda explora esses aspectos na con!guração 
da própria trama dos tecidos. 

 Em relação à movimentação que Fayga Ostrower emprega em 
seus trabalhos têxteis, a artista comentou, na reportagem de 1958, que 
por mais que utilizasse uma ou duas cores em cada desenho, ela conseguia 
uma variedade de tons por meio da sobreposição de camadas impressas, 
como  visualizamos na estampa Composição Abstrata (!gura 4.30). Esse 
recurso, segundo a artista, era mais econômico, pelo uso limitado de 
cores, permite permitia que o produto !nal fosse mais harmônico. 

Fig. 4.30. Quadro com repetição 
da estampa &RPSRVLomR�$EVWUDWD, 
desenhada por Fayga Ostrower na 
década de 1950. Fonte: Instituto 
Fayga Ostrower. 

Por !m, ao re"etir sobre sua trajetória nas artes grá!cas, a artista 
ressaltou ser fundamental o diálogo entre diversos campos, a!rmando 
seu interesse por elaborar vários tipos de artefatos. Ela considerou 
fundamental em seu trabalho como designer têxtil sua experiência no 
grá!co e vice-versa. No próximo tópico, abordamos como a produção de 
Fayga esteve em constante colaboração com outros campos do design, da 
arquitetura e da arte, em lojas e galerias que comercializavam suas obras. 
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Circuito dos artefatos têxteis 
nas lojas e galerias de objetos 
de design e de arte

A produção têxtil de Fayga Ostrower esteve presente durante a década 
de 1950, nas lojas de design e galerias de arte, sobretudo na cidade do 
Rio de Janeiro. Em reportagem43 sobre a exposição de Fayga no Palácio 
Capanema (MEC) em 1953, o jornal carioca Correio da Manhã destacou 
que os tecidos originais da artista se espalhavam por quase a totalidade 
das casas de decoração da zona sul. Encontramos relatos, objetos e 
registros dos têxteis da artista em pelo menos cinco espaços que tinham 
em comum a integração entre arte, arquitetura e design. Um deles foi a 
loja do designer Joaquim Tenreiro44. 

Segundo a pesquisadora Maria Cecilia Loschiavo dos Santos (2015, 
p. 121), Tenreiro fundou a Langenbach & Tenreiro Móveis e Decorações, 
em 1942, com o objetivo principal de construir e comercializar móveis 
modernos. O designer já tinha iniciado uma produção anterior no 
setor de mobiliário, em 1931. Santos (ibd.) distingue essas duas fases na 
trajetória de Tenreiro: de 1931 a 1942, e de 1942 até 1969. 

Fig. 4.31 e 4.32. Fachada da loja 
Tenreiro Móveis e Decorações, 
em 1953 (imagem à esquerda). 
Poltrona Leve, de Joaquim 
Tenreiro, com tecido estampado 
por Fayga Ostrower (imagem à 
direita). Fonte: Santos (2015, p. 118 
e 119). 

 Na década de 1950, o designer já conhecido no circuito carioca 
abriu uma !lial no centro de São Paulo, situada na rua Marquês de Itu. 
O espaço na capital paulista também tinha como propósito promover 
uma concepção de decoração de interiores e de arte. Em um dos registros 
de Santos (2015), há a menção à Poltrona Leve, projetada por Joaquim 
Tenreiro em 1942, com estampa de Fayga Ostrower. Acreditamos que se 

43. Matéria publicada no dia 9 de 

outubro de 1953. 

44. O designer também foi abordado 

QD�FRQVWUXomR�GR�SHU´O�GH�.ODUD�

Hartoch, quando analisamos a 

utilização de materiais e recursos locais 

na produção do mobiliário brasileiro. 
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trate de uma reedição do objeto na década de 1950, já que as criações 
têxteis da artista se concentraram nesse período. 

 No Instituto Fayga Ostrower, encontramos mais um registro da 
parceria entre a artista e o designer de mobiliário. O sofá de quatro lugares está 
estampado com uma das padronagens abstratas de Fayga, que acreditamos 
ter sido desenvolvida na segunda metade da década de 1950, conforme 
pontuamos nas fases da artista ao longo das exposições têxteis no período. 

Fig. 4.33. Sofá do designer 
Joaquim Tenreiro com tecido 
estampado de Fayga Ostrower 
�SDGURQDJHP�QmR�LGHQWL´FDGD�H�
sem data). Fonte: Instituto Fayga 
Ostrower. 

Outra loja importante para a comercialização da produção têxtil de 
Fayga Ostrower foi a Interiores Modernos Tecidos Ltda., situada na rua 
Djalma Ulrich, em Copacabana, Rio de Janeiro. O espaço era fruto de uma 
parceria entre Fayga e o pintor Décio Vieira. Na ocasião da exposição de 
1954, na ABI (RJ), encontramos notas no jornal Correio da Manhã45 com a 
informação de que a artista era sócia da loja, corrigida na edição seguinte a 
pedido de Fayga, que negava sua participação na sociedade e esclarecia que 
era uma colaboradora com suas estampas. 

Fig. 4.34. $Q~QFLR�GD�ORMD�
Interiores Modernos Tecidos Ltda., 
no jornal &RUUHLR�GD�0DQKm (17 de 
abril de 1957). Fonte: &RUUHLR�GD�
0DQKm. 

45. Notas publicadas nas edições de 12 

e 13 de outubro de 1954. 
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A partir dos relatos da artista ao longo da década de 1950, 
principalmente na reportagem publicada em 1958, na revista Cra# Horizons 
(vol. 18, n. 5), podemos perceber a produção de uma grande variedade de 
estampas para a loja de Décio Vieira. Segundo Noni Ostrower46, há no 
acervo do Instituto Fayga Ostrower pouco mais de 170 pedaços de tecidos, 
“alguns pequenos retalhos como se fossem mostruários de lojas, bem 
pequenos mesmo, em tamanho A4. Em menos quantidade, alguns tecidos 
maiores”. Em algumas das peças catalogadas pelo instituto há o carimbo 
de uma estamparia que funcionou em Petrópolis, na época. Esse número, 
porém, pode chegar a mais de 500 amostras de padrões têxteis. 

Fig. 4.35 e 4.36. Fayga Ostrower 
e a produção de estampas para 
tecidos na década de 1950. 
Entre as padronagens é possível 
LGHQWL´FDU�D�HVWDPSD�0DFXPED 
(canto direito da imagem) e, 
ao lado dela, a estampa *UHJRV 
em tons de verde (imagem 
à esquerda). A artista, junto 
aos tecidos estampados, 
onde visualizamos algumas 
padronagens abstratas (imagem 
à direita). Fonte: Instituto Fayga 
Ostrower e Catálogo da exposição 
)D\JD�2VWURZHU��,PDJLQDomR�
WDQJtYHO, 2021. 
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Inaugurada em 1955, a Oca, loja do arquiteto e designer Sergio 
Rodrigues, também foi um espaço no Rio de Janeiro que comercializava 
os tecidos de Fayga Ostrower. Buscamos no acervo do Instituto Sergio 
Rodrigues, mas não encontramos nenhuma imagem que contivesse um 
tecido da artista. Porém, em depoimento a esta pesquisadora, a arquiteta 
Dolly Michailovska47, colaboradora de Sergio Rodrigues por muitos 
anos, relatou que haviam inúmeros tecidos na Oca, mas se recordou, 
principalmente, dos de Fayga que, segundo ela, eram inconfundíveis. 

Fig. 4.37 e 4.38. Fachada da loja 
Oca, no Rio de Janeiro, situada na 
rua Jangadeiros. Fonte: Instituto 
Sergio Rodrigues. 

 
Fig. 4.39 e 4.40. Imagens de salas 
de estar com móveis da fábrica 
Flama e cortinas com tecidos 
estampados por Fayga Ostrower 
�SDGURQDJHQV�QmR�LGHQWL´FDGDV���
Fonte: Instituto Fayga Ostrower. 

A loja Decorações Flama Ltda., de Flávio Ramos, na rua Barata 
Ribeiro, em Copacabana, era outro espaço da capital "uminense onde se 
podia encontrar os tecidos de Fayga Ostrower. Além de ser proprietário da 
loja, Flávio Ramos atuava como decorador de interiores para a elite carioca. 
Em alguns projetos de decoração de residências, encontramos os tecidos 
estampados pela artista Fayga em cortinas. 

46. A entrevista foi realizada por esta 

pesquisadora no dia 18 de abril de 2019.

47. A entrevista foi realizada por esta 

pesquisadora no dia 9 de maio de 2019.
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A fábrica dos Móveis Flama, também vinculada a Flávio Ramos, 
produziu mobiliários modernos, revestidos com estampas criadas pela 
artista. Encontramos um anúncio dos Móveis Flama, de 1952, com uma 
ilustração de Fayga para divulgar a comercialização das peças em outro 
espaço cultural do Rio de Janeiro fundado naquele ano, a galeria Atelier. 

Na galeria Atelier, além dos móveis Flama, era possível encontrar os 
tecidos e gravuras de Fayga Ostrower. Em matéria na revista Rio (1952, ed. 
162, p. 74), que registrava a inauguração do espaço, há o relato de outras 
artistas que também comercializavam suas obras na galeria: Juracy Vital 
Brasil, com cerâmicas e tecidos, Vera Bocayuva da Cunha, com pinturas e 
gravuras, Dália Antonina, com pinturas, e Maria Martins, com esculturas.

 No ano seguinte, a galeria Atelier organizou uma mostra coletiva 
com treze pintoras modernistas48, entre elas Fayga Ostrower, Djanira, 
Noêmia, Vera Bocayuva, Tizziana Bonazzola, Margaret Spence, Dalia 
Antonina, Isabel Pons, Lygia Pape, Lygia Clark, Inês Corrêa da Costa, 
Lucette Laribe e Elisa Silveira. Anos depois, Fayga participou de projetos 
da empresa Rhodia, que falaremos na sequência, novamente ao lado de 
Djanira, Isabel Pons, entre outras artistas. 

Rhodia

Na década de 1960, Fayga Ostrower continuou seu trabalho no 
desenvolvimento de padronagens para tecidos, dessa vez em parceria 
com a Rhodia. Nesse período, a empresa promoveu uma série de coleções 
em que convidou artistas para elaborarem estampas para os têxteis com o 

Fig. 4.41 e 4.42. Ilustração de 
)D\JD�2VWURZHU�SDUD�DQ~QFLR�
dos Móveis Flama na revista 5LR, 
em 1952 (imagem à esquerda). 
Poltrona da Fábrica Flama com 
a estampa *yWLFR, da artista 
(imagem à direita). Fonte: 
Instituto Fayga Ostrower. 

48. As informações foram encontradas 

em nota publicada pelo jornal &RUUHLR�

GD�0DQKm (4 de junho de 1953). 
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intuito de impulsionar o crescimento da indústria nacional. Encontramos 
a produção de Fayga em duas coleções: a linha Café, de 1960, e a Brazilian 
Look, de 1963, ambas apresentadas em edições da Feira Nacional da 
Indústria Têxtil (Fenit).

 A Rhodia iniciou suas atividades no Brasil em 1919, como uma 
indústria química. A !lial brasileira estava vinculada à Societé Chimique 
des Usines du Rhône, posteriormente Grupo Rhône-Poulenc, sediado 
na França. Dez anos depois, começou a fabricar tecidos arti!ciais, 
principalmente a partir do acetato de celulose, matéria-prima ainda 
importada da Europa. Segundo a pesquisadora Maria Claudia Bonadio 
(2005, p. 43), em 1955 a marca passou a se dedicar à produção dos !os 
sintéticos de nylon, sob licença da Du Pont, que foram lançados no 
mercado no ano seguinte com o nome de Rhodianyl. 

Fig. 4.43 e 4.44. Sede da Rhodia 
(à época, Companhia Brasileira 
de Rhodiaceta) na cidade de 
Santo André, na década de 1950, 
início da fabricação dos tecidos 
sintéticos. Fonte: Acervo Rhodia. 

Como maneira de fortalecer a indústria têxtil no Brasil, em 1958 a 
empresa criou a Seleção Rhodia Moda. A iniciativa tinha como objetivo 
promover os !os arti!ciais e sintéticos produzidos no país e incentivar 
o seu uso por meio de uma série de coleções de tecidos à base desses 
materiais. Essas linhas de produtos foram apresentadas no exterior (França, 
Alemanha, Itália, Portugal, Argentina, Líbano etc.) e também lançadas em 
grandes eventos nas edições da Fenit, inaugurada naquele ano, e que tinha 
a Rhodia como uma das principais patrocinadoras. 

Em 1960, a Rhodia convidou uma série de artistas para desenvolver 
estampas inspiradas nas cores e nos elementos do café, incluindo Fayga 
Ostrower. Além dela, participam da iniciativa Aldemir Martins, Alfredo 
Volpi, Arnaldo Pedroso d’Horta, Danilo di Prete, Darcy Penteado, Heitor dos 
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Prazeres, Lívio Abramo, Maria Bonomi, Maria Leontina, Milton da Costa e 
Renina Katz49. 

Ao todo, foram elaborados 100 modelos para o verão 1961, 
confeccionados com tecidos brasileiros. As peças foram exibidas em Paris, 
na França, na Maison d’Amérique Latine, e em Hamburgo, na Alemanha, 
no Hotel L’Atlantique, em 1960. Após o período de circulação dos produtos 
na Europa, ocorreu um des!le no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. 
Segundo a reportagem na revista Manchete sobre a linha Café (1960, 
ed. 446), as criações seguiram por todos os estados brasileiros e, no ano 
seguinte, foram lançadas em Buenos Aires, na Argentina. 

Já na reportagem da revista O Cruzeiro (1961, ed. 1, p. 53), que 
abordou a apresentação da linha em diferentes cidades, houve um destaque 
para a composição dos tecidos inspirados nos elementos do café, que iam 
desde o branco, encontrado nas "ores das plantações, ao verde do grão 
maduro até o marrom escuro do grão tostado. Os artistas trabalharam 
nessa proposta de diferentes maneiras, com o !gurativo, que retratava o 
próprio grão do café, com o abstrato, como foi o caso de Fayga Ostrower, 

Fig. 4.45. Recortes da reportagem 
&DIp�WDPEpP�ID]�PRGD, veiculada 
na revista 0DQFKHWH. Fonte: 
5HYLVWD�0DQFKHWH, 1960 (ed. 446, 
p. 32 e 33). 

49. Essas informações foram 

encontradas na revista 2�&UX]HLUR 

(1961, p. 50-55). 



Fig. 4.46. Recortes da reportagem 
(O�&DIp�HQ�OD�PRGD, veiculada na 
revista 2�&UX]HLUR. Fonte: 5HYLVWD�2�
&UX]HLUR, 1961 (edição 1, p. 51 e 54). 

Fig. 4.47. Estampa composição 
xadrez de Fayga Ostrower para a 
linha &DIp, coleção da Rhodia de 
1960. Fonte: 5HYLVWD�0DQFKHWH, 
1960 (ed. 448, p. 69).
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que elaborou uma padronagem (!gura 4.47) estampada em mousseline 
Rhodianyl com uma composição de xadrez nas cores do café torrado. 

No acervo do Instituto Fayga Ostrower, existe o registro de duas 
variações de uma estampa intitulada Café. Há uma possibilidade dessa 
padronagem (!gura 4.48) ter feito parte do projeto da Rhodia, mas não 
encontramos nenhuma imagem nas revistas que reproduzissem outra 
criação de Fayga, além do xadrez já mencionado.

 

Fig. 4.48. Estampa &DIp em 
duas composições de cores. Na 
padronagem, podemos perceber 
a utilização de duas cores junto 
ao uso do branco, cor de fundo 
do próprio tecido. Fonte: Instituto 
Fayga Ostrower. 

Em 1963, a artista também participou das padronagens para a 
coleção Brazilian Look ao lado de Aldemir Martins, Alfredo Volpi, Ana 
Schultz, Antônio Bandeira, Danilo di Prête, Djanira, Heitor dos Prazeres, 
Iberê Camargo, Ivan Serpa, Lívio Abramo, Luigi Zanoto, Lula Cardoso 
Ayres, Manabu Mabe, Maria Leontina, Milton Dantas, Paulo Becker, 
Roberto Burle Marx e Rubem Valentim. A revista Manchete (1963, ed. 
595, p. 44-70) dedicou uma longa reportagem, com quase 30 páginas 
de fotos e informações das estampas e modelos50 desenvolvidos para a 
ocasião. A coleção foi lançada inicialmente na Itália, em Portugal e no 
Líbano e depois seguiu para apresentação nos estados do Brasil. 

50.�(OHV�´FDUDP�VRE�UHVSRQVDELOLGDGH�
dos criadores Dener, José Nunes, 

Fernando José - Vogue (São Paulo), 

José Ronaldo, João Miranda e 

Guilherme Guimarães (Rio de Janeiro), 

Rui Sphor (Porto Alegre), Marcílio 

Campos (Recife) e por William Blass 

(Estados Unidos) e Federico Forquet 

(Itália), conforme mencionado na 

reportagem da revista 0DQFKHWH (1963, 

ed. 595, p. 70). 
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Ao observar as coleções apresentadas na primeira metade dos anos 
1960, encontramos a participação das artistas: Ana Schultz (Brazilian 
Look, 1963); Djanira (Brazilian Look, 1963); Fayga Ostrower (Linha Café, 
1960 e Brazilian Look, 1963); Isabel Pons (Brazilian Primitive, 196551); 
Maria Bonomi (Linha Café, 1960), Maria Leontina (Linha Café, 1960, 
Brazilian Look, 1963 e Brazilian Style, 1964), Renina Katz (Linha Café, 
1960), Silvia de Leon Chalreo (Brazilian Nature, 1962) e Tomie Ohtake 
(Brazilian Style, 1964). 

Fig. 4.49. Quadro com recortes 
da reportagem sobre a coleção 
%UD]LOLDQ�/RRN, da Rhodia, em 1963 
(imagens acima) e detalhe para o 
modelo elaborado com estampa 
de Fayga Ostrower (imagem 
abaixo, vestido no canto direito). 
Fonte: 5HYLVWD�0DQFKHWH, 1963 (ed. 
595, p. 54). 

51. Não encontramos a relação de 

artistas que participaram da coleção 

%UD]LOLDQ�3ULPLWLYH nas revistas 

0DQFKHWH e 2�&UX]HLUR, consultadas 

nesta tese. Porém, no catálogo da 

exposição sobre a Rhodia, que ocorreu 

no MASP em 2015, a estampa de Isabel 

Pons é datada de 1965, mesmo ano da 

coleção mencionada. 
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Encontramos registros de algumas estampas das artistas mapeadas 
nesta tese, em jornais e revista da época. Em 1964, a revista Manchete, em 
reportagem sobre a coleção Brazilian Style, publicou duas imagens com 
um listrado elaborado por Maria Leontina. Na primeira delas (!gura 4.50), 
o tecido aparece saindo da máquina, na o!cina da Tinturaria Brasileira 
de Tecidos, que estampou alguns dos desenhos criados para a coleção. Já 
na segunda (!gura 4.51), a estampa está presente no conjunto usado pela 
modelo, ao lado da estampa de Milton DaCosta (vestido em tons de laranja). 

  

Fig. 4.50 e 4.51. Estampas de 
Maria Leontina (à esquerda, 
saindo da máquina de impressão 
e à direita, no modelo listrado, ao 
lado do vestido com padronagem 
de Milton DaCosta). Fonte: 5HYLVWD�
0DQFKHWH, 1964 (edições 639 e 
648).

Fig. 4.52 e 4.53. Estampa de Silvia 
de Leon Chalreo para a coleção 
%UD]LOLDQ�1DWXUH, de 1962 (imagem 
à esquerda) e padronagens 
de Tomie Ohtake e Kazuo 
Wakabayashi para a coleção 
%UD]LOLDQ�6W\OH, de 1964 (imagem à 
direita). Fonte: 5HYLVWD�0DQFKHWH, 
de 1962 (ed. 50, p. 94) e de 1964 
(ed. 648, p. 67).
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Outras duas estampas encontradas foram a de Silvia de Leon 
Chalreo (coleção Brazilian Nature), com um padrão de casas, motivo 
presente também em sua pintura, além de uma padronagem de Tomie 
Ohtake (coleção Brazilian Style) em preto e branco, com tons de cinza, 
em uma composição abstrata. As mulheres mencionadas acima não 
representam a totalidade das artistas e designers que !zeram parte das 
coleções da Rhodia, mas  demonstram a intensa presença de mulheres 
nesses trabalhos. 

Ao observarmos a trajetória de Fayga Ostrower, desde sua formação 
em Desenho e Artes Grá!cas na FGV, veri!camos a importância dos 
espaços de formação para as redes pro!ssionais que se formariam a 
partir dele. Muitos colegas da artista no MAM Rio haviam passado por 
formações próximas e integravam o mesmo circuito artístico que ela. 
Essas relações de sociabilidade nos levam a pensar na articulação entre 
arte e indústria, em uma perspectiva de produção para o cotidiano, que 
fazia parte do entendimento do museu em torno do design. Nesse sentido, 
em relação aos artefatos têxteis elaborados por Fayga, eles participaram 
dessa proposta de construir objetos para o uso cotidiano por meio das 
práticas artísticas. Fayga pensava nessa produção como um elo entre 
a arquitetura, o design e as artes, demonstrando a maneira como essa 
atuação diversa estava relacionada ao período. 
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0LWWZHLGD��$OHPDQKD�������©
©�5LR�GH�-DQHLUR�5-��%UDVLO������

1RPH�DR�QDVFLPHQWR��2OJD�+HOHQH�%ODQN

— 4.2 Olly 
Reinheimer

 —

Olly Reinheimer nasceu em Mittweida, na Alemanha, em 1914, !lha de 
Chaja Blank, russa e de origem judaica, e do húngaro Ladislau Vamos. 
Mesmo tendo nascido na Alemanha, Olly era considerada russa em razão 
de sua ascendência. Segundo Patricia Reinheimer52 (2015, p. 22), a família 
materna da artista morava em Odessa (na época, na Rússia, hoje, na 
Ucrânia) e, por conta das sucessivas perseguições aos judeus na Rússia no 
!nal do século 19 e início do 20, decidiu se deslocar para a Alemanha, onde 
se instalou na cidade de Mittweida. 

 Na época, a avó materna de Olly (So!a Blank), que havia !cado 
viúva recentemente, abriu uma pensão em Mittweida, onde servia refeições 
para estudantes. A cidade alemã, próxima de Dresden (região da Saxônia) 
era conhecida por ser um polo industrial e um centro de produção têxtil. 
Além disso, abrigava a Universidade de Ciências Aplicadas de Mittweida53, 
atraindo muitos estudantes para a região. Foi nesse contexto que Chaja 
Blank conheceu o pai de Olly (Ladislau Vamos), aluno do instituto, com 
quem teve um breve relacionamento. 

 Segundo Reinheimer (2015, p. 26), durante a Primeira Guerra, 
Chaja Blank54 trabalhou em uma fábrica da cidade como desenhista 
técnica. Em entrevista para esta pesquisa55, Patricia Reinheimer relatou a 
possibilidade de Chaja Blank ter trabalhado como desenhista na indústria 
têxtil de Mittweida, já que essa produção era característica da cidade. 

52. Patricia Reinheimer é neta da artista 

e responsável pelo acervo de Olly e 

Werner Reinheimer na cidade do Rio 

de Janeiro. No momento, os materiais 

estão armazenados no apartamento 

em que o casal morou, no bairro de 

Ipanema. O acervo é composto por 

FRUUHVSRQGrQFLDV��IRWRJUD´DV��OLYURV�H�D�

produção artística de Olly Reinheimer. 

As visitas ao acervo ocorreram em 

dezembro de 2017 e em abril de 2019. 

53. +RFKVFKXOH�0LWWZHLGD foi fundada 

em 1867 e tinha entre as principais 

formações a do Instituto de Engenharia. 

54. Na Alemanha, adotou o nome de 

Clara Blank. 

55. A entrevista foi realizada no dia 11 

de abril de 2019, na cidade do Rio de 

Janeiro. 
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Em 1922, Chaja Blank mudou-se com a família para Berlim, mesmo 
ano em que se casou com o engenheiro elétrico Werner Hasenberg. Eles 
já se conheciam de Mittweida, onde Werner tinha estudado engenharia 
e frequentava a pensão da família. O casal teve dois !lhos, Egon e Erika 
Hasenberg. Na capital alemã, se estabeleceram no bairro operário de 
Friedrichshain. Com o endurecimento da perseguição aos judeus, a família 
passou a procurar alternativas para deixar o país. 

Provavelmente o crescimento do sentimento antissemita e as di!culdades 
econômicas levaram Werner Hasenberg a buscar outras opções. A opção 
inicial era Paris, como indicam alguns cartões postais constantes no acervo 
Olly e Werner Reinheimer e con!rmou Erika Hasenberg. No entanto, o 
casal e os dois !lhos acabaram indo para o Rio de Janeiro onde a Philips 
ofereceu um posto a Werner Hasenberg. (REINHEIMER, 2015, p. 31)

Com formação em engenharia elétrica, Werner Hasenberg já havia 
trabalhado em empresas de iluminação e comunicação alemãs. No Rio 
de Janeiro, cidade em que se estabeleceu em 1935, foi contratado para 
implantar um departamento de cinema e acústica. A chegada de Olly 
Reinheimer ao Brasil ocorreu apenas no ano seguinte, em 1936. Não se 
sabe ao certo o motivo de sua permanência em Berlim. Patricia Reinheimer 
(2015, p. 32) relatou que Erika Hasenberg, irmã de Olly, acreditava que a 
artista teria !cado à espera de um noivo, mas também havia a possibilidade 
de ela ter decidido !nalizar um curso técnico e se encarregado da venda 
dos bens da família. 

Ao chegar no Rio de Janeiro, a artista trabalhou como vendedora em 
uma loja de tecidos e aviamentos, na praça General Osório, no bairro de 
Ipanema, onde também comercializava as "ores de tecidos que ela mesma 
elaborava. Nesse período, a envolveu-se com a comunidade carioca de judeus 
refugiados e, por meio desse grupo, conheceu Werner Reinheimer56, com 
quem se casou em 1939. Ambos obtiveram cidadania brasileira em 1963. 

Sobre as redes de sociabilidade que se formaram com a vinda de judeus 
ao Brasil fugidos do contexto de guerras na Europa, Patricia Reinheimer57 

comentou que era comum a identi!cação e formação de um grupo que 
compartilhava as experiências de fuga, por terem deixado tudo para trás 
e reconstruído suas vidas no Brasil. Essas relações estavam presentes em 
uma esfera íntima, por meio dos casamentos e das amizades formadas, mas 
também se estendiam a uma dimensão de trocas pro!ssionais e ajuda mútua. 

56. Werner Reinheimer (1912-1992) 

nasceu em Pforzheim, na Alemanha, 

em uma família de origem judaica. 

Em 1935, migrou para o Brasil, onde 

se estabeleceu na cidade do Rio de 

Janeiro. 

57. Em entrevista realizada a esta 

pesquisadora no dia 11 de abril de 2019. 
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Era isso: as pessoas se conheciam, eram pessoas que trocavam, que 
passaram pelas mesmas coisas e entraram em uma pro!ssionalização no 
Brasil em que você não tinha muitas pro!ssões consolidadas ainda, estava 
tudo sendo formado. Então, as pessoas estavam se ajudando e delineando 
o que seria depois o campo artístico, campo cultural, engenharia, 
construção civil. (REINHEIMER, 2019)

No caso do casal Olly e Werner Reinheimer, muitas dessas relações 
foram construídas em diálogo com o entorno, no bairro de Ipanema, onde 
moraram desde o casamento. Primeiro, se estabeleceram em uma vila na 
rua Henrique Dumont e, em 1952, mudaram-se para o apartamento na rua 
Visconde de Pirajá, onde viveram até o !nal da vida. Foi nessa residência 
que a artista estruturou o seu ateliê. 

Na década de 1950, Olly decidiu investir em sua carreira e fazer do 
ofício uma pro!ssão. Passou, então, a assinar como “Olly”, o utilizando 
primeiro na produção em cerâmica e, depois, em seus trabalhos em tecidos. 
Esse período foi fundamental para o seu desenvolvimento no campo da arte, 
com os cursos que frequentou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM Rio). A artista foi aluna de diversos cursos livres oferecidos pelo 
museu, entre eles os de Margaret Spence58, Fayga Ostrower, Zélia Salgado, 
Milton Goldring, Ivan Serpa e Tomás Santa Rosa. Ainda sobre sua formação 
pro!ssional, Patricia Reinheimer (2013) relatou que Olly iniciou seus estudos 
em artes no Rio de Janeiro no !nal da década de 1940, onde estudou cerâmica 
com a professora Margaret Spence. Em seu acervo, é possível encontrar 
documentos que provam que ela foi aluna em curso de pintura em tecidos no 
MAM Rio, ministrado por Hilda von der Schulenburg, que também teve suas 
obras reunidas em uma exposição na mesma instituição, no ano de 1961.

Em 1953, Olly Reinheimer participou do II Salão de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, com produção em cerâmica. Isso se repetiu em 1954 e 
em 1956. Segundo reportagens da época, a artista começou a pintar em 
tecidos no ano de 1957 e, no ano seguinte, foi convidada pelo designer 
Norman Westwater59 a montar sua primeira exposição individual em 
tecidos na Galeria de Arte Contemporânea, que !cava na loja de móveis 
Mobília Contemporânea, na capital "uminense. É interessante observar 
que o circuito artístico no qual a artista começava a se inserir e ganhar 
espaço estava próximo à residência-ateliê de Olly. Era o mesmo período em 
que diversos atores sociais abriam lojas de mobiliário e galerias de arte na 
zona sul do Rio de Janeiro, como relatou Patricia Reinheimer:

58. Margaret Spence (1914, data não 

encontrada) nasceu na Califórnia, nos 

Estados Unidos, e viveu no Brasil entre 

as décadas de 1940 e 1950. Em 1948, a 

ceramista fundou, ao lado de Augusto 

5RGULJXHV�H�/~FLD�$OHQFDVWUR�9DOHQWLP��

a Escolinha de Arte do Brasil (EAB). 

No início dos anos de 1950, atuou 

como docente no MAM Rio. O nome de 

Margaret Spence é grafado em algumas 

SHVTXLVDV�FRPR�ª6SHQFHU«��$GRWDPRV�

D�JUD´D�VHP�D�OHWUD�U��FRQIRUPH�FRQVWD�

no documento com registro dos cursos 

oferecidos pelo MAM Rio. 

59. Norman Westwater (data não 

encontrada) nasceu na Escócia e 

viveu no Brasil entre as décadas 

de 1950 e 1960. Nesse período, fez 

parte da fundação da loja Mobília 

Contemporânea ao lado de Abel de 

Barros Lima, Helena Mindlin e Michel 

Arnoult. Em 1963, participou como 

membro da Associação Brasileira de 

Desenho Industrial (ABDI), fundada 

no mesmo ano. Também atuou como 

docente na Escola Superior de Desenho 

Industrial (Esdi), no Rio de Janeiro. Em 

1968, fez parte da organização na  1ª 

Bienal de Design do Rio de Janeiro, que 

ocorreu no MAM Rio. Nesse período, 

trabalhou ainda como cenógrafo e 

´JXULQLVWD�HP�SURMHWRV�SDUD�R�7HDWUR�

Brasileiro de Comédia (TBC) e o Teatro 

2´FLQD��
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Em 1955, Sergio Rodrigues (1927-2014), abriu a loja de móveis Oca, 
na praça General Osório. A Oca produziu a premiada “poltrona mole”, 
que ele inventou em 1957. Nos anos 40, o português Joaquim Tenreiro, 
que chegara ao Rio em 1928, abriu uma loja de móveis em Copacabana 
e transformou-a em galeria de arte, apresentando nomes como Volpi, 
Goeldi, Scliar, Dacosta, Serpa e outros. Em 1959, por sugestão de Sergio 
Rodrigues, mudou-a para Ipanema, onde teve seu apogeu. Na mesma 
região, outras lojas de design de móveis eram a Mobília Contemporânea, 
de Norman Westwater e Michel Arnoult, a loja de Emeric Macier, a de 
Chirstian Roule e a Meia-pataca, também de Sérgio Rodrigues, uma versão 
mais popular da Oca. Todos esses empreendimentos estavam localizados 
nos arredores da praça General Osório, duas quadras do apartamento de 
Olly e Werner. (REINHEIMER, 2013, p. 54)

Já nos anos de 1960, Olly Reinheimer realizou duas exposições 
individuais no MAM Rio: a primeira intitulada Olly, tecidos pintados, em 
1960, e a segunda, Olly Reinheimer: vestidos-objeto, em 1969. A partir 
da exposição no início da década, a artista foi convidada por Lina Bo 
Bardi a apresentar os mesmos tecidos no Museu de Arte Moderna da 
Bahia (MAM-BA), em 1961. Nesse mesmo ano, ela também expôs seus 
trabalhos no Museu de Arte Moderna de Belo Horizonte e no Museu 
de Arte de Curitiba. Em 1966, depois de um período em que teve suas 
obras expostas em Lima, no Peru, Olly realizou um des!le no MASP com 
trabalhos inspirados em desenhos pré-colombianos. 

Além de seu trabalho com cerâmica e têxteis, Olly realizou 
!gurinos para cinema e teatro, como a peça A gata borralheira, do grupo 
teatral Tablado, em 1962. Os vestidos de Olly !zeram parte do !gurino da 
personagem interpretada pela atriz Duda Cavalcanti, no !lme Arrastão, 
les amants de la mer (Antoine d’Ormesson, 1967), coprodução entre 
Brasil e França. Em sua carreira, Olly ainda lecionou na Escolinha de 
Arte do Brasil e no Instituto Pestalozzi.

Para documentar a trajetória de Olly Reinheimer, dividimos 
esse percurso em três partes: na primeira, trataremos de sua formação 
artística na cidade do Rio de Janeiro, enfatizando sua participação nos 
cursos livres do MAM Rio. Na segunda parte, abordaremos a produção 
realizada pela artista na década de 1950, tanto a inicial, em cerâmica, 
quanto a que realizou mais ao !nal dessa época, em tecidos. Na terceira 
parte, detalharemos as exposições têxteis de Olly nos anos de 1960 e 1970, 
período em que a artista se consolidou na criação de tecidos e peças de 
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vestuário. De maneira mais ampla, é central, nesta pesquisa, compreender 
como esses objetos são inseridos no circuito da arte moderna e no 
contexto do design moderno. Os tecidos pintados e as peças de vestuário 
elaborados por Olly estavam em diálogo entre os campos da arte e do 
design, o que fazia parte da própria proposta do MAM Rio. 

A formação artística 
e o Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro (MAM Rio)

As primeiras aulas de arte que Olly Reinheimer participou no Rio de 
Janeiro foram com a ceramista Margaret Spence, de quem foi aluna ainda 
no !nal da década de 1940. Esse registro foi feito por Patricia Reinheimer 
(2015), que entrevistou Geny Marcondes, amiga e parceira pro!ssional 
de Olly no período. Além das aulas particulares com Margaret Spence, a 
artista participou de atividades na Fábrica Klabin, no Rio de Janeiro.

 Em 1951, Olly já dava aulas de cerâmica para crianças na 
Escolinha de Artes do Brasil (EAB), projeto fundado em 1948 por Augusto 
Rodrigues60, Lúcia Alencastro Valentim61 e Margaret Spence. No livro 
Escolinha de Artes do Brasil que conta a trajetória da escola, escrito por 
Augusto Rodrigues (1980), o artista narra que o projeto foi iniciado a partir 
de um encontro que teve com Margaret Spence, escultora estadunidense 
que já havia trabalhado com crianças em seu país de origem. 

Lúcia Alencastro Valentim juntou-se a Margaret e Augusto, e os três 
passaram a ministrar aulas para um pequeno grupo de crianças. Sobre essa 
experiência, a educadora relatou, em depoimento para Rodrigues (id., p. 
33), que a ideia inicial não era a de criar uma escola de arte, mas sobretudo 
discutir as possibilidades de livres experimentações das técnicas de arte 
no desenvolvimento das crianças. A escola deu origem ao Movimento 
Escolinha de Arte (MEA), signi!cativo na difusão do ensino de arte nas 
décadas de 1950, 1960 e 1970. 

Junto à iniciativa da Escolinha de Artes do Brasil também 
estiveram ligados os educadores Anísio Teixeira62 e Helena Antipo$63. 
Em 1932, Helena foi responsável pela criação da Sociedade Pestalozzi de 
Belo Horizonte, que utilizava os ensinamentos do pedagogo suíço para 
promover uma educação mais inclusiva, especialmente para crianças e 
adolescentes. Na década seguinte, em 1948, foi fundado o instituto no 

60. Augusto Rodrigues (1913-1993) 

nasceu em Recife, Pernambuco. Na 

década de 1930, o artista se mudou 

para o Rio de Janeiro, onde atuou 

como colaborador em jornais e revistas, 

entre eles: 2�&UX]HLUR, ÇOWLPD�+RUD, 

)ROKD�&DULRFD��1R�´QDO�GD�GpFDGD�

seguinte, atuou como arte-educador da 

criação da Escolinha de Artes do Brasil 

(EAB). 

61��/~FLD�$OHQFDVWUR�9DOHQWLP��������
nasceu em Alegrete, Rio Grande do 

Sul. Na década de 1940, participou da 

fundação da EAB, no Rio de Janeiro, 

onde atuou como arte-educadora 

e como diretora da escola por um 

período. Em 1961, a artista se casou 

com o pintor Rubem Valentim. Na 

década de 1970, fez parte do Programa 

de Desenvolvimento Integrado de 

Arte/Educação, que tinha como 

objetivo propor uma integração da 

comunidade com a escola por meio das 

práticas artísticas e pedagógicas. Ver 

mais em: Ana Mae Barbosa (2008).

62. Anísio Teixeira (1900-1971) nasceu 

em Caetité/BA. Em 1932, o educador 

participou do Manifesto Dos Pioneiros 

da Escola Nova. Três anos depois, 

em 1935, participou ativamente na 

fundação da Universidade do Distrito 

Federal, no Rio de Janeiro. Na década 

de 1960, ao lado de Darcy Ribeiro, 

participou da criação da Universidade 

de Brasília (UnB), fundada em 1962. 

63. Helena Antipoff (1892-1974) nasceu 

QD�5~VVLD��'HSRLV�GH�FRQFOXLU�VXD�

IRUPDomR�XQLYHUVLWiULD�QD�5~VVLD��3DULV�

e Genebra, a psicóloga e pedagoga 

migrou para o Brasil, em 1929, a convite 

do governo do estado de Minas Gerais. 

Ver mais em: Campos (2003). 
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Rio de Janeiro, local onde Olly Reinheimer também atuou como arte-
educadora. 

Em 1951, Olly iniciou, ao lado de Geny Marcondes64 e Maria Teresa 
Vieira65, o Clube de Artes Infantil. A instituição funcionou primeiro na 
garagem da residência de Geny. No ano seguinte, foi transferida para o 
Colégio Brasileiro de Almeida e, em 1953, para a !lial do Conservatório 
Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. Segundo Reinheimer (2015, p. 53), 
“enquanto Olly ensinava cerâmica, Geny dava aulas de música e Maria 
Teresa Vieira de pintura e desenho”. O projeto durou os três primeiros 
anos da década de 1950. É importante mencionar que a parceria entre 
Geny e Olly continuou nos anos seguintes, com a transferência do ateliê 
da artista em 1955 para a garagem de Geny, mesmo local em que ela 
ministrava suas aulas de iniciação musical.

Em entrevista a esta pesquisadora, Patricia Reinheimer (2019) 
levantou a hipótese de que o primeiro espaço onde Olly estabeleceu 
seu ateliê tenha sido em sua própria residência. Após o período em que 
trabalhou junto a Geny Marcondes, na rua Nascimento Silva66, n. 248, o 
espaço de produção da artista retornou ao seu apartamento, local onde 
permaneceu ao longo de toda a sua carreira. 

A década de 1950 foi fundamental para a construção e consolidação 
do pensamento artístico de Olly. Em 1952, mesmo já tendo iniciado sua 
produção em cerâmica e ministrado aulas na área, a artista passou a 
fazer parte dos alunos nos cursos livres do MAM Rio, recém-criados. 
Segundo consta em seu acervo de documentação, foi nesse ano que ela se 
matriculou e se tornou membro do museu.

Em seu currículo, sintetizado para o catálogo de uma exposição no 
Centro Cultural Lume (em 1974), Olly Reinheimer detalhou os principais 
cursos de sua formação artística: “cerâmica (com Margaret Spence), 
desenho (com René Leblanc), pintura (com Milton Goldring, Ivan Serpa, 
Zélia Salgado, Santa Rosa e Frank Schae$er), composição (com Fayga 
Ostrower), gravura (com Johnny Friedlaender e Roberto Delamonica)”. 

Ao cruzarmos essas informações com os registros de cursos do 
MAM Rio (2016), encontramos a descrição das aulas de Modelagem e 
cerâmica67, com Margaret Spence nos anos de 1952 e 1953. No primeiro 
ano de funcionamento dos cursos do MAM Rio, em 1952, foram 
ofertados, também, dois ateliês de pintura, um com Milton Goldring e 
outro com Ivan Serpa, ambos professores de Olly e mencionados por ela 
em seu catálogo.

64. Geny Marcondes Ferreira (1916-

2011) nasceu em Taubaté/SP. Em 

1936, a compositora se formou em 

0~VLFD�SHOR�&RQVHUYDWyULR�'UDPiWLFR�

e Musical de São Paulo. Na década de 

1940, Geny se mudou para o Rio de 

Janeiro para trabalhar na programação 

da Rádio MEC. Nos anos de 1950, 

trabalhou na recém-inaugurada 

televisão. Entre as décadas de 1950 e 

1960, a artista compôs uma série de 

composições para o teatro brasileiro, 

dentre elas 2OKR�0HFkQLFR, peça de 

Antônio Carlos Carvalho, dirigida por 

Benedito Corsi, em uma produção 

realizada pela Companhia Tônia-

Celi-Autran (CTCA), e 5HYROXomR�QD�

$PpULFD�GR�6XO, de Augusto Boal, sob 

direção de José Renato, no Teatro de 

Arena. 

65. Maria Teresa Vieira da Silva 

(1932-1998) nasceu em Maceió/AL. Na 

década de 1950, a artista se mudou 

para o Rio de Janeiro, onde ingressou 

na Escola Nacional de Belas Artes 

(Enba). Maria Teresa também atuou 

como arte-educadora e foi pioneira na 

promoção da arte como ferramenta 

de inclusão social. O ateliê e residência 

da artista no centro do Rio de Janeiro 

se tornou um centro educacional que 

SURPRYHX�FXUVRV�H�R´FLQDV�GH�DUWHV�

visuais e arte-educação.

66.�2�~OWLPR�UHJLVWUR�HQFRQWUDGR�SHOR�
Acervo Olly e Werner Reinheimer 

sobre o período de permanência de 

Olly no ateliê de Geny Marcondes data 

de 1956. 

67. Segundo o documento do MAM 

Rio (2016), o curso de 1952 ocorreu no 

edifício do Instituto de Previdência e 

Assistência aos Servidores do Estado 

(Ipase) na rua Voluntários da Pátria, em 

Botafogo, no Rio de Janeiro. Já o curso 

de 1953 foi ministrado em parceria 

com Alexandre Herculano e ocorreu no 

Instituto de Cerâmica de Arte. 
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Já o curso de Composição, com Fayga Ostrower, foi iniciado em 
1953, sendo ofertado regularmente ao longo da década de 1950 e 1960. 
Em 1954, foi o primeiro ano de três novos cursos68 na grade do museu 
entre os professores relacionados por Olly em sua formação: Desenho, 
com André Leblanc, Iniciação e orientação, com Zélia Salgado, Desenho 
estrutural e composição, com Tomás Santa Rosa. 

Segundo o relatório de atividades de ensino do MAM Rio (2016), 
os cursos em gravura foram iniciados em 1959, com as aulas de Johnny 
Friedlaender, tendo como professores assistentes Edith Behring e Rossini 
Perez. Dessa vez, os ateliês já estavam instalados no Bloco Escola, na sede 
o!cial do museu, inaugurada no ano anterior. Em 1963, os cursos de gravura 
foram ministrados por Roberto Delamonica e Edith Behring, o que também 
ocorreu nos dois anos seguintes69. Dentre os professores mencionados por 
Olly, apenas Frank Schae$er não consta na relação de cursos livres do MAM 
Rio, podendo ter sido seu professor em outra circunstância. 

Entre os documentos de Olly, há o registro de um curso de pintura 
que a artista participou com Hilda von der Schulenburg. Não sabemos ao 
certo se foi realizado no MAM Rio ou de maneira individual. Hilda foi 
professora do museu no curso de pintura em tecidos nos anos de 1965 
e 1968, onde já havia exposto seus objetos têxteis em 1961, conforme 
detalhado no início deste capítulo. 

Produção em cerâmica 
e em tecidos

Os primeiros trabalhos de Olly Reinheimer que ganharam destaque no 
circuito artístico carioca foram em cerâmica. Em 1953, ela participou do 
II Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde apresentou 
dois trabalhos intitulados Jarro e Maternidade. O último fez parte do 
acervo do Museu Nacional de Belas Artes, na capital "uminense. 

 Segundo reportagem escrita por Quirino Campo!orito, no 
carioca O Jornal70, na ocasião, a artista integrou a seção de arte decorativa 
do salão, que contava com os setores de pintura e de desenho e gravura. 
Olly Reinheimer participou da mesma seção na terceira e quinta edições 
do Salão Nacional de Arte Moderna, ocorridas em 1954 e 1956. Na 
terceira, a artista apresentou três trabalhos: Don Quixote, Vaso e Mesa; e, 
na quinta, ela expôs as peças em cerâmica Gatos e Cinzeiro. 

68. O curso de André Leblanc foi 

oferecido entre os anos de 1954 e 1956. 

O curso de Zélia Salgado ocorreu entre 

os anos de 1954 e 1958. Já o de Tomás 

Santa Rosa, entre os anos de 1954 e 

1956. 

69. Também participaram como 

professores assistentes José de 

Assumpção de Souza e Walter 

Gomes Marques (em 1964) e José de 

Assumpção de Souza, Walter Gomes 

Marques, Anna Letycia e Rossini Perez 

(em 1965). 

70.�0DWpULD�ª$UWHV�SOiVWLFDV«��HP�2 

-RUQDO (RJ) de 7 de maio de 1953, por 

4XLULQR�&DPSR´RULWR��1D�VHomR�DUWH�

decorativa, a artista estava ao lado 

de Alcendina Guimarães Innocencio, 

Antonieta Barreto, Else Wedege 

Arêde, Elvira Berla de Niemeyer, Gilda 

Reis Netto, Gisele Coelho de Almeida 

Goulart, Graciema Machado, José 

Silveira d’Avila, Luiza Feitosa Filho e 

Wit-Olaf Prochnik.
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 É interessante observar o circuito de participação dos professores 
do MAM Rio nas edições do Salão Nacional de Arte Moderna em que 
Olly integrou. Em 1953, na categoria pintura, estavam Fayga Ostrower e 
Milton Goldring. Na edição seguinte, encontramos os nomes de Margaret 
Spence (escultura), novamente de Fayga e Milton, além de Décio Vieira 
(pintura) e outra vez Fayga Ostrower (desenho e artes grá!cas). Nessa 
ocasião, mais de 600 trabalhos foram apresentados, dos quais pouco mais 
da metade foi selecionada entre as categorias de arquitetura, escultura, 
pintura, desenho e artes grá!cas e arte decorativa71. Na quinta edição 
(1956), há, entre os trabalhos expostos, obras de Zélia Salgado (escultura) 
e Fayga Ostrower (desenho e artes grá!cas).

No mesmo período, Olly participou de uma exposição de cerâmicas 
no Salão Assyrio, em uma das salas do #eatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Nessa mostra, ela é acompanhada por um grupo de mais sete artistas72: 
Alcendina Guimarães Inocêncio, Claudine Vinhais, Elvira Niemeyer, 
Maria Sampaio, Neuza Castro, #omar C. da Silva e Ubaldina Muller.  Em 
matéria na revista O Mundo Ilustrado (1954), a produção de cerâmica de 
Olly Reinheimer apareceu ao lado das peças de Elvira Berla de Niemeyer, 
que também participou do II e III Salão Nacional de Arte Moderna na 
categoria de arte decorativa. A reportagem A cerâmica e a arte moderna 
(1954) apresentou imagens de trabalhos de outras obras expostas no Salão 
Assyrio, além de uma foto com um grupo de seis expositoras. 

 
Fig. 4.54 e 4.55. Produção de 
Olly na matéria $�FHUkPLFD�H�DUWH�
PRGHUQD, publicada na revista 
carioca 2�0XQGR�,OXVWUDGR, em 
1954. Fonte: 2�0XQGR�,OXVWUDGR 
(1954, ed. 49, p. 34). 

71. Essas informações foram 

encontradas na reportagem 6XFHVVR�

GR�6DOmR, veiculada no jornal 7ULEXQD�

GD�,PSUHQVD (1954, ed. 1333, p. 2). 

Além dos nomes que já mencionamos, 

apareceu, também, o do artista Rossini 

Perez, que se tornou professor de 

gravura do MAM Rio ao lado de Edith 

Behring anos mais tarde, em 1959. 

72. Os nomes constam em reportagem 

no 'LiULR�GH�1RWtFLDV do Rio de Janeiro 

(10 de janeiro de 1954). 
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 A partir de 1957, a artista começou a elaborar tecidos pintados. Até 
o início da década de 1960, Olly manteve uma produção tanto em cerâmica 
quanto com têxteis. A primeira exposição em tecidos ocorreu em 1958 na 
Galeria Contemporânea, parte da loja Mobília Contemporânea dedicada à 
arte. O convite foi feito pelo designer Norman Westwater, sócio do espaço, 
ao lado de Abel de Barros Lima, Michel Arnoult73 e Helena Mindlin74. 
A proposta da Mobília Contemporânea era produzir móveis modulados 
e em série. Segundo a pesquisadora Maria Cecilia Loschiavo dos Santos 
(2015, p. 190), a loja, desde sua fundação, em 1956, se caracterizou por uma 
preocupação com a modulação e uma produção industrial, diferente dos 
sistemas de fabricação que existiam no país naquele momento. 

 

Fig. 4.56 e 4.57. À esquerda, 
sócios da Mobília Contemporânea 
na inauguração da loja no Rio 
de Janeiro; à direita, imagem do 
interior do espaço com móveis 
e objetos de decoração. Fonte: 
Correio da Manhã (25 de fevereiro 
de 1956) e Revista Rio (1956, 
edição 204, p. 65).

A sede da loja no Rio de Janeiro se localizava na rua dos Jangadeiros, 
endereço em Ipanema, onde também estava estabelecida a Oca, loja de 
mobiliário do arquiteto e designer Sergio Rodrigues. Já em São Paulo, 
a Mobília Contemporânea foi inaugurada na rua Vieira de Carvalho, 
próxima à loja Branco e Preto. A fábrica para a produção dos móveis da 
marca estava situada em Curitiba/PR.

 Em entrevista para o Correio da Manhã75, de 1956, Helena Mindlin 
relatou os papéis que cada um dos sócios desempenhava, colocando-se 
como chefe de vendas: “trabalhamos em equipe, Michel Arnoult, francês, 
arquiteto, e Norman Westwater, escocês, ambos cuidando da parte de 
projetos e Abel de Barros Lima, advogado, brasileiro, encarregado da 
parte administrativa”. Ela sintetizou o propósito para a criação do espaço, 

73. Michel Arnoult (1922-2005) nasceu 

na França e migrou para o Brasil na 

década de 1940. Sobre a trajetória do 

designer, ver mais em: Maria Cecilia 

Loschiavo dos Santos (2015, p. 186).

74. Helena Segy (nome ao nascimento: 

+HOHQD�0XQL]�GH�6RX]D���Ð�FDVDPHQWR��

Helena Mindlin) nasceu em 1914 

em São Paulo. Na década de 1950, 

participou da criação da loja Mobília 

Contemporânea. Nesse período, a 

artista e decoradora tinha acabado 

de retornar dos Estados Unidos 

e era casada com Ladislas Segy, 

XP�PDUFKDQG�H�JDOHULVWD�K~QJDUR��

especialista em arte africana. Na 

década de 1960, Helena Segy 

participou da 7ª Bienal de São Paulo, 

com as obras 7RUVR��, 7RUVR�� e Torso 

� (pastel). Um pouco da atuação da 

artista no campo do design pode ser 

encontrada na pesquisa de Ethel Leon 

sobre a trajetória de Michel Arnoult 

(2009, p. 128).

75. A matéria 5HVWDEHOHFHU�LQWHULRUHV�

WUDXPDWL]DGRV�SHOD�HVSHFXODomR�

LPRELOLiULD foi escrita pelo crítico Jayme 

Maurício, na seção Itinerário das Artes 

Plásticas, e foi publicada no dia 25 de 

fevereiro de 1956 (ed. 19300, p. 16). 
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que tinha por objetivo projetar para a decoração dos apartamentos da 
classe média, segmento que considerava não explorado pelos arquitetos. 

 A exposição Olly, tecidos pintados, inaugurada em maio de 1958, 
foi a primeira mostra da artista com tecidos pintados à mão. Em matéria 
no Correio da Manhã76 (1958), o jornal destacou a capacidade técnica que 
a artista possuía para essa sua nova experiência, após ampla produção em 
cerâmica. O veículo também a inseriu no circuito artístico do MAM Rio 
e mencionava que a produção artesanal da artista se estendia, inclusive, às 
tintas que usava, preparadas por ela mesma. 

 

Fig. 4.58 e 4.59. Convite para a 
exposição 2OO\��WHFLGRV�SLQWDGRV, 
na Galeria Contemporânea em 
1958 (21 de maio a 4 de junho), 
contendo uma amostra de tecido 
pintado. Fonte: Acervo Olly e 
Werner Reinheimer. 

No ano seguinte, Olly Reinheimer participou de uma exposição 
ao lado da ceramista Lilly Hirsch, na Galeria Ambiente, em São Paulo. 
De 1956 a 1959, encontramos um conjunto de artistas que expuseram 
seus trabalhos nesse espaço, situado na rua Martins Fontes, na capital 
paulista. Dentre elas: Vera Bocaiúva Mindlin (exposição de pinturas, em 
1956); Maria Leontina (exposição de pinturas, em 1957); Fayga Ostrower 
(exposição de gravuras, em 1958); Dorothy Barros, (exposição de gravuras, 
em 1958); Clara Heteny, (exposição de !gurinos, em 1958); Renina Katz, 
(exposição de gravuras, em 1958); Tana Magano (exposição de tecidos, em 
1959), Liuba Wolf (exposição de esculturas e desenhos, em 1959); Maria 
Bonomi (exposição de gravuras, em 1959) e Edith Behring (exposição 
de gravuras, em 1959). Desse conjunto, é importante destacar a presença 
de Fayga Ostrower e Edith Behring, ambas docentes do MAM Rio e que 
!zeram parte do circuito de formação de Olly Reinheimer. 

 

76. A matéria 2OO\�H[S}H�HP�,SDQHPD��

WHFLGRV�SLQWDGRV�D�PmR foi publicada 

na seção Itinerário das Artes Plásticas, 

no dia 28 de maio de 1958. 
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Os registros da exposição de Olly na Galeria Ambiente foram 
encontrados atrelados à divulgação da mostra da artista no MAM Rio, em 
1960. Em matéria no Jornal do Brasil77, há a menção a uma sequência de 
exposições realizadas naquele período: a de tecidos, na Galeria Ambiente 
(1959) e no MAM Rio (1960), além de uma em cerâmica, para a Galeria 
Tenreiro (nos meses seguintes, provavelmente, em 1960). Apesar de não 
termos encontrado registros dessa mostra, acreditamos que tenha sido a 
última ocasião em que Olly expôs suas cerâmicas. Segundo reportagem 
no Diário de Notícias de Salvador/BA78, em 1961, ela já havia deixado 
por completo o trabalho em cerâmica por conta de uma intoxicação, em 
decorrência do tratamento com o barro.

Fig. 4.60. $Q~QFLR�GH�GLYXOJDomR�
da Galeria Ambiente na revista 
$FUySROH. Fonte: 5HYLVWD�$FUySROH 
(1959, ano 21, n. 251, p. 69).

77. Reportagem 7HFLGRV�GH�2OO\�QR�

0$0�GR�5LR, publicada no -RUQDO�GR�

%UDVLO (RJ), em 23 de abril de 1960.

78. Reportagem 7HFLGRV�SLQWDGRV�

SDUD�PXOKHU foi publicada no 'LiULR�GH�

1RWtFLDV (BA), em 27 de janeiro de 1961.
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Sua produção em tecidos começou a ganhar centralidade no conjunto 
dos artefatos que elaborou, e que tinham uma comercialização expressiva. 
Esse aspecto foi destacado na reportagem veiculada na revista A Cigarra, em 
1960. A matéria da jornalista Maria Vitória, com fotogra!as de Lisl Steiner79, 
traçou uma breve trajetória da experiência de Olly com a produção em 
tecidos. Segundo ela, a artista havia começado a atividade três anos antes, 
com lenços personalizados, vendidos a um grupo limitado de conhecidos. 
A exposição na Galeria Contemporânea, em 1958, teve todas as suas peças 
vendidas e gerou encomendas que ocuparam oito meses de trabalho. 

Fig. 4.61 e 4.62. Imagens do 
fROGHU da exposição 2OO\��WHFLGRV�
SLQWDGRV, no MAM Rio entre os 
meses de maio e junho de 1960. 
Fonte: Acervo MAM Rio. 

Fig. 4.63 e 4.64. Pinturas em 
tecidos de Olly Reinheimer na 
matéria 7HFLGRV�SLQWDGRV�D�PmR, 
publicada na revista $�&LJDUUD, em 
1960. Fotos: Lisl Steiner. Fonte: 
Revista $�&LJDUUD (edição 9, p. 54 
e 56). 

79. Lisl Steiner (1927) nasceu em 

Viena, na Áustria. Em 1938, migrou 

com a família para Buenos Aires, 

na Argentina, onde estudou arte na 

Universidade de Buenos Aires. No 

Brasil, trabalhou como fotógrafa para a 

revista 2�&UX]HLUR. 
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A repercussão da primeira exposição em tecidos de Olly também 
foi destacada por Patricia Reinheimer (2019). Ela nos relatou que foi 
nessa ocasião que Niomar Muniz Sodré, diretora do MAM Rio à época, 
convidou Olly para uma exposição individual de seus objetos têxteis 
no museu. A década de 1960 foi marcada pela consolidação da carreira 
artística de Olly como produtora de têxteis e de peças de vestuário, 
conforme veremos no tópico seguinte. 

Exposições têxteis nas 
décadas de 1960 e 1970

Em 1960, Olly Reinheimer expôs uma série de tecidos pintados à mão no 
MAM Rio. A exposição Olly, Tecidos Pintados foi inaugurada em 26 de maio 
e permaneceu por um mês no espaço do museu. Ela apresentou diversas 
obras com padrões associados aos elementos da paisagem ou da natureza 
brasileiras (como Mangaratiba, Terras do Brasil, Amazônia, Brasília, Grão 
de Café, Milho, Bambu) e também outras que continham títulos místicos 
(como Enigma, Noturno, Caminho, Ametista e Noite Escura). 

Fig. 4.65 e 4.66. Olly Reinheimer 
diante das obras expostas no 
MAM Rio, em 1960. Fonte: Acervo 
MAM Rio.

A reportagem na revista A Cigarra (1960), mencionada anteriormente, 
destacou o processo de elaboração da artista, que trabalhava sem traço, 
diretamente no tecido, por meio de pintura com pincel ou com pranchas 
de madeira para a impressão das estampas à maneira da gravura. As cores 
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também eram desenvolvidas por Olly, que misturava as tonalidades até 
chegar ao tom desejado. Com os tecidos como suportes para as pinturas, a 
artista utilizava o algodão mercerizado e a seda, destacando sua preferência 
pelo algodão. Segundo ela, esse material reagia melhor à pigmentação e, 
por meio dessa técnica, se transformava em algo próximo à seda: “é um 
prazer poder melhorar alguma coisa… É o que sinto quando pinto sobre 
o algodão; dá mais vida à cor, aos matizes, o tecido reage melhor. Parece 
que vira seda”.

Fig. 4.67. Quadro com peças 
têxteis de Olly Reinheimer, 
expostas nas instalações do MAM 
Rio durante a exposição individual 
da artista, em 1960. Fotos: Lisl 
Steiner para a revista $�&LJDUUD. 
Fonte: Acervo Olly e Werner 
Reinheimer. 

Fig. 4.68. Olly Reinheimer na 
exposição com tecidos pintados 
no MAM Bahia, em 1961. Fonte: 
-RUQDO�&RUUHLR�GD�0DQKm (Acervo 
Arquivo Nacional).
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Para a exposição, as peças foram dispostas em painéis verticais, 
como tecidos corridos, ou em tamanhos menores (quadrados e retângulos), 
como se fossem lenços. Nos padrões pintados por Olly, observamos que 
não há a repetição tão evidente dos traços. A padronagem se dissolve em 
uma experimentação do processo de impressão no próprio tecido. Também 
percebemos a manipulação dos tons, que geram manchas e texturas, dando 
uma ideia de relevo e movimento. 

No ano seguinte, quarenta das últimas produções artísticas de Olly 
foram apresentadas no Museu de Arte Moderna, em Salvador/BA. A partir 
da repercussão da exposição da artista no MAM Rio, a arquiteta Lina 
Bo Bardi (à época, diretora da instituição baiana) a convidou para expor 
alguns de seus tecidos em janeiro de 1961. Em entrevista ao Correio da 
Manhã (1961)80, Olly relatou a maneira como suas peças foram dispostas 
nas instalações do museu. Segundo ela, os objetos estavam integrados com 
as outras obras do acervo e geraram interesse em um grande público, com 
uma participação popular no interior dos espaços expositivos. A artista 
mencionou o trabalho de Lina Bo Bardi na montagem da exposição: “Lina 
Bardi é uma pessoa admirável. Além de toda a assistência, ela mesma, em 
macacão, ao lado dos operários, auxilia na decoração da mostra”. 

Em 1961, Olly Reinheimer participou do II Salão Anual de 
Curitiba, onde exibiu sua produção em tecidos no Museu de Arte do 
Paraná, ao lado de artistas como Antônio Bandeira, Helena Maria Beltrão 
Barros, Loio Pérsio, Lazzarini, Miriam Chiaverini e Roberto Delamonica. 
Em setembro do mesmo ano81, as peças estampadas à mão de Olly foram 
expostas no Museu de Arte de Belo Horizonte, na Pampulha, em uma 
mostra de objetos classi!cados como artesanato artístico, junto a Dirceu 
Nery (batiks), Fayga Ostrower (estamparias), Francisco Brennand, Lisete 
Meimberg (cerâmicas), Jacques Douchez, Marie Louise Nery, Norberto 
Nicola (tapeçarias), Paulo Becker (estampados à mão) e Roberto 
Consolaro (jóias e objetos de cobre).

 Ainda em 1961, a artista foi convidada por Jack Lenor Larsen, 
designer têxtil, para participar da Fabrics International, exibida no Museu 
de Artesanato Contemporâneo da cidade de Nova York, nos Estados 
Unidos. A exposição ocorreu entre os meses de novembro de 1961 e 
janeiro de 1962 e, depois, percorreu diversos museus dos Estados Unidos. 
O trabalho de Olly apresentado na exposição foi um tecido de algodão 
pintado à mão, em uma composição de faixas horizontais em diferentes 
tonalidades de vermelho. No catálogo (1961, p. 24), havia a informação 

80. Matéria 7HFLGRV�GH�2OO\�

FRQTXLVWDUDP�6DOYDGRU, veiculada no 

jornal &RUUHLR�GD�0DQKm, 1961.

81. Essas informações foram obtidas na 

revista 0yGXOR�%UDVLO�$UTXLWHWXUD (1961, 

ed. 25, p. 59). 
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de que os tons foram alcançados a partir do uso de corantes aplicados 
diretamente sobre o pano úmido. Ao lado da peça da artista (id. p, 26), foi 
exibido um tecido de lã do Butão, tingido por meio de corantes vegetais.  

Fig. 4.69. Quadro com páginas 
do catálogo da exposição )DEULFV�
,QWHUQDWLRQDO���������1DV�´JXUDV�
acima, a capa e o texto The 
)XWXUH�RI�WKH�7H[WLOH, escrito 
por Jack Lenor Larsen. Nas 
´JXUDV�LQIHULRUHV��R�QRPH�GH�2OO\�
Reinheimer foi citado na seção 
&RORU�SRUWIROLR (imagem à direita, 
página 24) e, ao lado, tecido 
pintado pela artista em tons de 
vermelho, peça que foi exibida 
na mostra (imagem à esquerda, 
página 26). Fonte: Acervo digital 
$PHULFDQ�&UDIW�&RXQFLO��
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 Em 1962, a artista participou de duas exposições: uma no Palácio 
do Governo, em Brasília, onde exibiu tapetes e tecidos, e outra no Instituto 
de Arte Contemporânea de Lima, no Peru, patrocinada pelo Ministério 
das Relações Exteriores. A partir da aproximação com o Peru, Olly foi 
convidada a lecionar pintura em tecidos na Escola Nacional de Belas Artes 
desse país no ano seguinte. Essa passagem por Lima teve in"uência na 
elaboração dos desenhos e nos processos que a artista desenvolvia naquele 
momento, como vemos em reportagem de 1963, veiculada pelo O Jornal. 

Fig. 4.70 e 4.71. A modelo Jó 
Gamarra vestida com peça 
estampada por Olly Reinheimer 
(imagem à esquerda) e em foto 
com a artista (imagem à direita), 
em 1963. Fonte: 2�-RUQDO/RJ (23 
de setembro de 1963). 

Segundo Olly, após a sua primeira exposição na capital peruana, um 
representante diplomático para os negócios comerciais do Peru sugeriu que ela 
desenvolvesse tecidos estampados em uma escala industrial, para exportação. 
Ela explicou que não chegou a realizar essa experimentação, mas que passou a 
adotar um processo considerado “semi-industrial”, para aplicar seus desenhos 
em reproduções de grande metragem. Ainda nessa matéria, a artista comentou 
como se deu sua trajetória pro!ssional da cerâmica para os tecidos: 

Intoxicada com os materiais usados para a cerâmica, que aprendi com 
a grande Margaret Spence, passei a pintar tecidos, por necessidade de 
realização. Depois, senti que era esse o meu verdadeiro caminho em arte. 
Aqui estou pintando sobre seda, algodão, tecidos os mais diversos, usando 
as técnicas de xilogravura. A ela, junto os recursos resultantes de constante 
pesquisas - o meu segredo pro!ssional. A mão obedece à necessidade 
de criação e a goiva, o formão vão gravando nos blocos o que depois é 
aplicado ao tecido. Outra vezes, a pintura sai diretamente, o pincel. Nítida 
ou “"ou”, de acordo com a minha inspiração. Não é um trabalho do acaso. 
Faço aquilo que quero fazer. (O Jornal, 23 de setembro de 1963)
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A internalização da produção de Olly por países da América do 
Sul continuou em 1965, quando a artista participou da 1ª Bienal de Arte 
Aplicada do Uruguai, em Montevidéu. A participação do Brasil no evento 
se deu por intermédio da Fundação Bienal de São Paulo e do Ministério de 
Relações Exteriores, que selecionou cartazes, cerâmicas, jóias, tapeçarias 
e tecidos estampados82. Na categoria tecidos, Olly Reinheimer !gurou ao 
lado de Alice Brill, Antônio Maluf, Eva Fernandes, Maria Célia A. Calmon, 
Paulo Becker, Solange Escosteguy e Walter Bacci.

 Em dezembro de 1966, a artista realizou na pinacoteca do MASP 
um des!le com 40 peças inspiradas em desenhos peruanos. A ideia se 
iniciou ainda na experiência de Olly em Lima, tanto na exposição em que 
participou quanto em seu período de docência naquele país. Ela relatou, 
em entrevista ao jornal Diário de São Paulo83, que foi incentivada por um 
diretor do Museu de Arqueologia do Peru a pintar tecidos com base nos 
objetos pré-colombianos. 

Fig. 4.72. Quadro com peças 
pintadas por Olly Reinheimer, 
expostas nas instalações do MASP, 
em 1966. Fotos: autor(a) não-
LGHQWL´FDGR�D���)RQWH��%LEOLRWHFD�
e Centro de Documentação do 
MASP. 

82. Além dos tecidos estampados, 

os artistas selecionados nas demais 

categorias foram: Cartaz: Alexandre 

Wollner, Danilo Di Prete, Petit e 

Zaragoza, Rogério Duarte, Wesley 

Duke Lee. Cerâmica: Aldemir Martins, 

Américo Soares Braga, Angelo Táccari, 

Marina Salerno Raimo, Massumi 

Tsuchimoto. Jóias: Caio Mourão, Livio 

Edmondo Levi, Márcio Mattar, Alberto 

Burle Marx, Válter Gomes Marques. 

Tapetes: Bethy Monteiro Giudice, 

Jacques Douchez, Madeleine Ribeiro 

Colaço, Manabu Mabe, Norberto Nicola, 

Rubem Dario H. Bitencourt, Genaro 

de Carvalho. As informações foram 

obtidas no 'LiULR�&DULRFD (1965, ed. 

11336, p. 18).

83. Reportagem 0RGD�DJRUD�p�QR�

0XVHX, veiculada no jornal 'LiULR�GH�

6mR�3DXOR, em 13 de dezembro de 1966. 
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Para a mostra no museu em São Paulo, a artista trabalhou quatro meses 
na construção das peças: havia batas, quimonos, camisas e calças, todas em 
algodão. O objetivo do des!le era evidenciar suas pinturas sobre os tecidos. 
Ainda, segundo Olly, na mesma matéria, o objetivo das roupas era propiciar 
mais comodidade aos homens e às mulheres. Nas imagens anterior, podemos 
observar modelagens mais retas e adaptáveis a mais de um uso, como um 
panneaux (!gura 4.72), que poderia ser utilizado como xale, vestido e saia.

Fig. 4.73. Quadro com peças 
têxteis de Olly Reinheimer, 
expostas nas instalações do 
MASP, em 1966. Fonte: &RUUHLR�
GD�0DQKm�(1966) e 'LiULR�GH�6mR�
3DXOR�(1966). 

Algumas das peças exibidas no MASP seguiram para uma exposição, 
em dezembro do mesmo ano, na Petite Galerie, situada na praça General 
Osório, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em reportagem sobre as criações 
da artista na galeria, o jornal Correio da Manhã (1966, ed. 22610, p. 16) 
destacou as modelagens retas e "uidas na forma de vestidos longos e 
curtos, batas e quimonos longos (para homens e mulheres). Na mesma 
matéria, foram mencionadas as peças desenhadas por Olly para a atriz 
Duda Cavalcanti para o !lme Arrastão, les amants de la mer (Antoine 
d’Ormesson, 1967), uma coprodução entre Brasil e França. O texto relatou 
que Duda Cavalcanti utilizou três das roupas desenvolvidas por Olly nas 
!lmagens. No acervo da Cinémathèque Française, encontramos cinco 
fotogra!as dos bastidores do !lme, em todas elas a atriz Duda Cavalcanti 
aparece com o mesmo !gurino: uma calça jeans e uma camisa branca. 
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Fig. 4.74 e 4.75. )RWRJUD´DV�GRV�
EDVWLGRUHV�GR�´OPH�$UUDVWmR��
OHV�DPDQWV�GH�OD�PHU (1967), 
protagonizado pela atriz Duda 
Cavalcanti. Fonte: Acervo da 
&LQpPDWKqTXH�IUDQoDLVH. 

Segundo a documentação no acervo de Olly, há registros de 
alguns trabalhos para !gurinos utilizados no teatro e no cinema. Dentre 
as companhias mencionadas, há uma produção para o grupo Tablado, 
do Rio de Janeiro, em 1962, e também para a produtora de cinema L. 
C. Barreto. Encontramos ainda menção a outras criações realizadas 
para espetáculos. Acreditamos que essa produção seja relevante para o 
conjunto de trabalhos da artista, porém, nesta pesquisa, nos concentramos 
nas exposições têxteis e no circuito estabelecido pela artista nos museus, 
principalmente no MAM Rio e no MASP.

Em 1969, Olly Reinheimer participou de mais uma exposição 
individual no MAM Rio84. Dessa vez, a artista apresentou os tecidos pintados 
em forma de vestidos-objeto. Na abertura da exposição, no dia 6 de agosto, 
ocorreu um des!le das peças com projeções de slides, do fotógrafo David 
Drew Zingg, e a ambientação do cenógrafo Pedro Sayad. As peças foram 
apresentadas junto das joias de Pedro Correia de Araujo85. 

A exibição foi dividida em quatro momentos da produção de 
Olly: primeiro, roupas inspiradas em temas peruanos, como ela já havia 

84. O sistema expositivo do Bloco 

de Exposições do MAM Rio daquele 

período era projeto do designer 

alemão Karl H. Bergmiller, formado 

pela Escola de Ulm e então professor 

da Esdi. A inauguração ocorreu 

durante a exposição do pintor Lasar 

Segall, em 1967. Nas imagens da 

exposição de Olly, de 1969, podemos 

observar os elementos em preto e 

branco, característicos do projeto.  As 

informações sobre o sistema expositivo 

inaugurado pelo MAM Rio, em 1969, 

foram encontradas na reportagem 

“O MAM tem sistema próprio para 

H[SRVLo}HV«��YHLFXODGD�QR�-RUQDO�GR�

%UDVLO (RJ), em 19 de outubro de 1969.  

É importante mencionar que, em 

1968, o MAM Rio criou o Instituto de 

Desenho Industrial (IDI) com o intuito 

de promover a atividade de design 

no museu, dando continuidade às 

discussões apresentadas na década 

anterior em torno da estruturação da 

Escola Técnica de Criação. A relação 

entre o MAM Rio e o design está 

presente no início deste capítulo. 

85. Nesse período, o artista ministrava 

o curso &HUkPLFD�H�(VPDOWDGRV�(1968) 

no MAM Rio. Além de integrar a equipe 

do $WHOLr�)RUPD�7UrV, ao lado de 

Cildo Meireles, Ivan Serpa e Maurício 

Salgueiro, curso oferecido no museu 

carioca, em 1969. 
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apresentado no MASP em 1966; depois, vestidos inspirados em pássaros 
e "ores tropicais; em terceiro, vestidos não pintados, mas tingidos a 
partir de materiais locais do Brasil, como a casca de bananeira; e, por 
!m, vestidos em tecido rústico e em tons de branco, preto e ocre, com 
elementos inspirados em motivos do grupo indígena Carajás86. 

Fig. 4.76 e 4.77. Criações de 
Olly Reinheimer, expostas nas 
instalações do MAM Rio, em 1969. 
Fonte: Acervo Olly e Werner 
Reinheimer. 

Havia grandes retângulos de tecidos pintados dispostos tanto em 
parede branca, quanto pendurados no teto do ambiente de exposição, 
conforme observamos nas imagens acima. Já os vestidos-objeto, foram 
apresentados em cabides com uma pequena distância das paredes, o que 
permitia a visualização do movimento e caimento das peças. Sobre essa 
produção, Olly Reinheimer a!rmou87 que o vestido, para ela, funcionava 
como uma moldura para os seus desenhos, por isso não se importava em 
“expor alguns inacabados, alinhavados, apenas cortados. Procuro harmonizar 
o meu desenho com a qualidade do tecido, e tento inventar sem a pretensão 
de ser modista. Os meus modelos são sempre muito simples e cômodos”.

Na fala da artista, é possível perceber que o aspecto mais importante 
para o seu trabalho estava na manipulação da superfície (nesse caso, o 
tecido) para os seus desenhos. Como Olly explicou, sua experimentação 
estava muito mais centrada nos desenhos aplicados às peças do que na 
forma que dava ao objeto !nalizado. Ao observarmos as produções da 
artista em roupas, notamos a utilização recorrente de modelagens retas e, ao 
mesmo tempo, adaptáveis. A tridimensionalidade das roupas é construída 
por meio das texturas e tonalidades exploradas nas pinturas em tecido. 

Na mesma reportagem veiculada no Jornal do Brasil, a artista 
destacou a possibilidade de reprodução das peças expostas no MAM Rio: 
“toda a série de vestidos-objeto responde a uma solução muita almejada na 
arte de hoje - a dos múltiplos - pois posso fazer deles uma edição limitada 
e numerada através dos processos de serigra!a”. É interessante observar 

86. Essas informações sobre a 

exposição de Olly Reinheimer no MAM 

Rio foram obtidas a partir de duas 

reportagens veiculadas no -RUQDO�GR�

%UDVLO�(RJ) em 1969: 7HFLGRV�GH�2OO\�QR�

0$0�e 2�%UDVLO�TXH�2OO\�ID]�DPDU. 

87. Em entrevista para a matéria 

7HFLGRV�GH�2OO\�QR�0$0, publicada no 

-RUQDO�GR�%UDVLO�(10 de agosto de 1969). 
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Fig. 4.78. Quadro com vestidos-
objeto exibidos na exposição 
2OO\�no MAM Rio, em 1969. Fonte: 
Acervo Olly e Werner Reinheimer. 

no percurso da artista na década de 1960, desde a primeira exposição 
no museu carioca até a última, na mesma instituição, uma adaptação 
progressiva desses processos de produção dos objetos: de uma produção de 
peças únicas para uma escala mais ampliada. 

 
Fig. 4.79 e 4.80. Vestido-cartaz 
apresentado para a exposição 2OO\�
5HLQKHLPHU, no MAM Rio, em 1969 
(imagem à esquerda). Vestido 
inspirado nos elementos do grupo 
indígena Carajás (imagem à 
direita). Fonte: 'LiULR�GH�1RWtFLDV 
(RJ), 27/08/1969, e -RUQDO�GR�
%UDVLO�(RJ), 08/09/1969.
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Esse movimento acompanhou a procura por suas peças, o que 
também pode ter levado a artista a buscar maneiras de atender e produzir 
para um público maior. A exposição de 1969 seguiu para países da Europa 
(Dinamarca, Suécia, Finlândia e Alemanha) e estendeu a demanda para 
fora do Brasil. Além disso, as roupas de Olly também eram utilizadas por 
brasileiras que queriam ressaltar a identidade brasileira no exterior, como 
foi o caso da atriz Duda Cavalcanti e o da artista plástica Tuni Murtinho88. 

  

Fig. 4.81 e 4.82. Vestidos de Olly 
Reinheimer fotografados ao lado 
de objetos do design moderno. 
Fonte: Acervo Olly e Werner 
Reinheimer. 

Em um editorial, publicado na revista O Cruzeiro (1970, ed. 24), a 
cantora Maria Bethânia foi fotografada com roupas de Olly de inspiração 
carajá. No texto, a jornalista e fotógrafa Marisa Alves de Lima relacionou a 
produção de Olly com traços da personalidade de Bethânia: 

Para Olly, vestir Bethânia foi uma tarefa fácil (...) A mesma linha 
geométrica, agressiva, o colorido forte: a inspiração carajá encontra 
ressonância na selvagem ousadia de Bethânia, guerreira de muitas 
batalhas, personagem de mistérios e um sem-número de fantasias. Não 
dá para explicar Bethânia. Mas Olly entendeu o seu caráter forte. Em cada 
traço, em cada corte, uma !rmeza arrojada. Bethânia é assim. Para ela, 

88. Tuni Murtinho (nome ao 

nascimento: Maria Antonieta Prado 

Uchôa; 1922-2002) foi aluna dos 

cursos de gravura no MAM Rio, onde 

também trabalhou entre os anos de 

1954 e 1961 com diagramação de uma 

série de catálogos das exposições do 

museu de arte moderna. À época, Tuni 

Murtinho era casada com o embaixador 

Wladimir Murtinho. Na infância, Tuni 

Murtinho conviveu com a avó materna, 

que morava em um casarão na rua 

Maranhão, em Higienópolis, que 

tempos mais tarde seria destinado à 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da USP.  Na matéria 2�%UDVLO�TXH�ID]�

2OO\�DPDU, veiculada no -RUQDO�GR�

%UDVLO�(1969), foi destacado que a 

artista e embaixatriz Tuni Murtinho 

iria, ao lado do marido, representar 

o Brasil na Índia. Para a ocasião, ela 

escolheu vestir apenas peças de Olly 

Reinheimer. Sobre o trabalho da artista, 

ver mais em: Graziela Forte (s/d). 
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um cenário do agreste: as rochas, o verde, o sol. A arquitetura de Zanini, 
despojada e agressiva. Nela, Bethânia ganha novos tons. Entre o céu e o 
mar, batida pelo vento, ela descalça, é um modelo fantástico. Túnicas minis 
e longos de duas peças foram os feitios escolhidos por Olly, O algodão 
deu um toque característico, rústico, com modelos criados. Os tons puros: 
preto, branco, cinza, laranja. (O CRUZEIRO, 1970, ed. 24, p. 89 e 90)

Nas imagens abaixo, é possível notar semelhanças entre as peças 
apresentadas na exposição de 1969, no MAM Rio, e no editorial da revista 
O Cruzeiro, de 1970. Em ambos os casos, Olly elaborou vestidos a partir de 
uma interpretação que fez dos elementos do grupo indígena Carajá. Para 
ela, essa busca estava vinculada ao seu próprio sentimento de identi!cação 
e sua construção subjetiva como brasileira89, como a!rmou na época em 
que exibiu esses objetos no museu carioca: “sou brasileira, e o que me 
importa mais divulgar no estrangeiro são as cores, as formas e o espírito 
eminentemente brasileiro”90.

Fig. 4.83. Quadro com imagens 
de Maria Bethânia vestida com 
peças de Olly Reinheimer para 
o editorial da revista 2�&UX]HLUR 
(1970). A cantora foi fotografada 
por Marisa Alves de Lima em uma 
casa projetada pelo arquiteto 
autodidata Zanine Caldas. Fonte: 
Revista 2�&UX]HLUR (1970, ed. 24, 
p. 89 e 90). 

89. Olly Reinheimer naturalizou-se 

brasileira em março de 1963. 

90. Esse trecho foi retirado da 

reportagem 2�%UDVLO�TXH�ID]�2OO\�DPDU, 

veiculada no -RUQDO�GR�%UDVLO (RJ), em 

1969. 
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A produção em tecidos de Olly Reinheimer também apareceu em 
uma crônica de Clarice Lispector. No texto O morto no mar da Urca, 
publicado no livro Onde estivestes de noite, de 1974, a escritora descreve 
uma prova de roupa com a costureira Lourdes, em que experimenta um 
vestido pintado por Olly. Na estrutura do relato, ela utiliza o vestido e 
suas cores como um elo entre o ato de provar a roupa e a morte de um 
homem, que nadava no mar da Urca.

Eu estava no apartamento de d. Lourdes, costureira, provando meu vesti-
do pintado pela Olly – e dona Lourdes disse: morreu um homem no mar, 
olhe os bombeiros. Olhei e só vi o mar que devia ser muito salgado, mar 
azul, casas brancas. E o morto?

O morto em salmoura. Não quero morrer! gritei-me muda dentro 
do meu vestido. O vestido é amarelo e azul. E eu? morta de calor, não 
morta de mar azul.

Vou contar um segredo: meu vestido é lindo e não quero mor-
rer. Na sexta-feira o vestido estará em casa, e no sábado eu o usarei. Sem 
morte, só mar azul. Existem nuvens amarelas? Existem douradas. Eu não 
tenho história. O morto tem? Tem: foi tomar banho de mar na Urca, o 
bobo, e morreu, quem mandou? Eu tomo banho de mar com cuidado, não 
sou tola, e só vou à Urca para provar vestidos. E três blusas. S. foi comigo. 
Ela é minuciosa na prova. E o morto? minuciosamente morto?

Morto de bobo que era. Só se deve ir à Urca para provar vestido 
alegre. A mulher, que sou eu, só quer alegria. Mas eu me curvo diante da 
morte. Que virá, virá, virá. Quando? aí é que está, pode vir a qualquer 
momento. Mas eu, que estava provando o vestido no calor da manhã, pedi 
uma prova de Deus. E senti uma coisa intensíssima, um perfume intenso 
demais de rosas. Então tive a prova, as duas provas; de Deus e do vestido.

Só se deve morrer de morte morrida, nunca de desastre, nunca 
de afogação no mar. Eu peço proteção para os meus, que são muitos. E a 
proteção, tenho certeza, virá.

Mas e o rapaz? e sua história? Capaz de ser estudante. Nunca sa-
berei. Fiquei apenas olhando o mar e o casario. Dona Lourdes impertur-
bável, perguntando se apertava mais na cintura. Eu disse que sim, que 
cintura é para se ver apertada. Mas estava atônita. Atônita no meu vestido 
lindo. (LISPECTOR, 1974)

 Por meio das relações estabelecidas por Olly, sobretudo na cidade 
do Rio de Janeiro, podemos perceber como sua produção estava interligada 
a um circuito cultural e social do movimento moderno no Brasil, que 
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atravessou o lugar onde morava e trabalhava (o bairro de Ipanema, com 
suas lojas e galerias de arte e design), o ambiente de formação artística 
(principalmente o MAM Rio), os locais onde sua produção foi exposta e 
as pessoas que se relacionavam com as suas peças. 

Entre as décadas de 1970 e 1990, a artista participou de uma série de 
exposições, entre elas: em 1974, na Galeria Lume (RJ), em que apresentou 
três anos de pesquisa a partir de formas e cores em tecelagem, e em 1980, na 
I Mostra de Mini-têxteis brasileiros na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. 

Fig. 4.84. Quadro com trabalhos 
de Olly para a exposição 7UrV�
DQRV�GH�SHVTXLVDV��IRUPDV�H�FRUHV�
HP�WHFHODJHP no Centro Cultural 
Lume, em 1974. Fonte: Acervo Olly 
e Werner Reinheimer. 
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 Na exposição Três anos de pesquisas: formas e cores em tecelagem, 
realizada no Rio de Janeiro, a artista expôs alguns de seus trabalhos a 
partir de experimentações na própria construção dos artefatos têxteis. As 
formas e as cores foram evidenciadas por meio da maneira como Olly 
tramou as peças. No catálogo da exposição, havia um texto escrito pelo 
crítico Marc Berkowitz (1974, p. 3), que de!niu as criações da artista 
como multifacetadas em “roupastapeçariasquadrosfantasias - esta palavra 
imaginária mostraria apenas alguns dos aspectos da imensa e versátil 
capacidade criadora de Olly”. 

 Ele explicou que era possível perceber uma continuação da 
pesquisa da artista pelos têxteis do Peru, onde se encontravam ecos das 
telas tecidas pré-colombianas chamadas de “paracas”. Além disso, havia 
na mostra pequenas peças de tapeçarias, o que repercutiu na elaboração 
da exposição de mini-têxteis, em 1980. 

Em 1980, Olly exibiu seu trabalho como artista convidada na I 
Mostra de Minitêxteis Brasileiros. A exposição foi organizada por Rita 
Cáurio a partir da intenção de produzir experimentos em tapeçaria sem 
que fosse necessária a utilização de grandes dimensões. Além de Olly, a 
mostra contou com peças de outros onze artistas91, que tiveram como 
desa!o desenvolver seus trabalhos em um quadrado de 25cm2. Segundo 
a curadora, em reportagem no Jornal do Brasil (1980)92, não era “só uma 
questão de custo material e preço de venda; os próprios espaços urbanos 
de hoje exigem uma nova dimensão, bem menor”. 

 A partir da trajetória de Olly Reinheimer, vemos a circulação dos 
artefatos têxteis, nos campos da arte e do design modernos, ao mesmo 
tempo. Isso repercutiu nos processos e técnicas que ela empregou em 
sua produção. Ao longo da década de 1960, havia no trabalho de Olly 
o desenvolvimento de uma expressão artística voltada inicialmente à 
experimentação com objetos únicos, criados sem a intenção de serem 
reproduzidos. Pouco depois, ela passou a pensar e adaptar seus trabalhos 
para uma produção em série, que mesmo restrita, já podia ser replicada 
em pequenas quantidades. Esses aspectos também estiveram presentes 
em seu processo de elaboração de formas nos tecidos, desde a aplicação 
de pinceladas, passando pela utilização de chapas de gravura para a 
estampar a superfície, até um trabalho na própria trama, por meio de 
experimentações em tecelagem. 

91. Os artistas que participaram da 

mostra foram: Ann Charlotte Barbosa 

(MG), Arlinda Volpato (SC), Fernando 

Manoel (MG), Heloísa Crocco (RS), 

Janete Fernandes de Siqueira (PR), 

Joana de Azevedo Moura (RS), Juan 

José Ojea (SP), Luís Adolpho (RJ), 

Renato Montecchiari (RJ), Sônia Paul 

(SP) e Tica (MG).

92. Matéria 5LWD�Gi�LPSXOVR�DR�

PLQLWr[WLO, publicada em 8 de junho de 

1980 (ed. 61, p. 82). 
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Durante todo o percurso desta pesquisa, traçamos como objetivo central 
re"etir sobre o papel das mulheres na constituição do campo pro!ssional 
do design, abordando as possibilidades de atuação encontradas por elas, 
sobretudo, em relação ao acesso aos espaços de formação, suas inserções e 
projeções nos circuitos pro!ssionais, e a relação entre esses dois aspectos com 
a documentação ou não documentação de suas trajetórias. Nesse sentido, 
mais que invisibilidades, notamos a recorrência de mecanismos que, ao 
mesmo tempo, se traduzem por presenças e ausências na documentação e 
no reconhecimento dos trabalhos das mulheres. Portanto, ao abordarmos 
as seis trajetórias que compõem esta tese, pensamos ser fundamental uma 
análise cruzada, que dê conta tanto de seus percursos individuais, quanto 
de um contexto social que os produziram. 

Três eixos de análise conduziram nosso olhar pelas histórias de 
vida e de trabalho das seis designers e artistas que fazem parte deste 
estudo. Estas dimensões podem ser encontradas nos per!s de maneira 
implícita, re"etindo sobre as migrações e o contexto histórico de partida; 
as relações de pro!ssionalização e trabalho pelas quais passaram; e os 
circuitos de sociabilidade que mobilizaram ao longo de suas trajetórias. 

No caso de Marta Erps-Breuer (1902-1977), nos interessa 
compreender a relação entre a formação inicial em design na Bauhaus e a 
repercussão desses estudos em sua trajetória na Universidade de São Paulo 
(USP). Percebemos na história da designer que a migração da Alemanha 
ao Brasil, no início da década de 1930, foi conduzida principalmente por 
possibilidades de trabalho encontradas em São Paulo como desenhista 
técnica e, posteriormente, em sua entrada na USP, o que a !xou na 
cidade e levou a sua naturalização brasileira em 1940. Mesmo com um 
vínculo familiar em São Paulo, o de seu irmão Ludwig Erps, o trabalho 
e a construção de uma carreira pro!ssional em torno de sua formação 
prévia na escola alemã foram fatores decisivos para sua permanência, 
como relatado por ela em inúmeras cartas. 

Já para Klara Hartoch (1901 - data desconhecida), além das 
possibilidades pro!ssionais, seus trânsitos entre Polônia, Alemanha, 
França e Brasil na primeira metade do século 20 foram re"exos de 
um contexto histórico de perseguição à população judaica. Esse "uxo 
migratório era uma estratégia de sobrevivência e a busca por um lugar 
onde poderia viver por meio de seu trabalho, afastando-se das situações 
de con"ito que ocorriam na Europa, à época. No Brasil, ao longo das 
décadas de 1940 e 1950, Klara se inseriu no circuito pro!ssional como 
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modelista de tecelagem em lojas de arte e design e, mais tarde, foi 
professora do IAC-MASP, chegando a montar o seu próprio ateliê têxtil 
na capital paulista, quando se naturalizou brasileira em 1954. Por meio 
da trajetória de Klara Hartoch, notamos uma série de pro!ssionais que 
assim como ela estabeleceram ateliês e fábricas têxteis nesse mesmo 
período, como Regina Gomide Graz, Ruth von Borries e Lilli Correa de 
Araújo. Passadas as tensões políticas, Klara retornou à Europa no !nal 
da década de 1950, !xando-se na Espanha por algum tempo, segundo o 
último registro que encontramos dela. 

 A perseguição à população de origem judaica também foi motivo 
de migração para Fayga Ostrower (1920-2001) e Olly Reinheimer (1914-
1986). Fayga migrou para o Brasil com a família ainda adolescente, 
!xando-se na cidade do Rio de Janeiro. Em 1951, obteve a nacionalidade 
brasileira. Sua formação pro!ssional ocorreu na capital "uminense, 
onde estudou Desenho e Artes Grá!cas na Fundação Getúlio Vargas e, a 
partir desse circuito, se inseriu no meio artístico da época, integrando a 
equipe de docentes do MAM Rio, no início da década de 1950. Foi nesse 
período que a artista desenvolveu vários de seus trabalhos no campo do 
design, muitos deles atrelados aos seus tecidos estampados, que foram 
produzidos e comercializados por diferentes indústrias e lojas de arte e 
design no eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Se pensarmos nos trabalhos de 
Fayga direcionados ao campo do design, os estudos sobre esses artefatos 
ainda são pouco documentados em relação a sua produção no campo 
da arte. Por meio de sua trajetória, percebemos que essas práticas nesse 
período estavam em relação e que a artista constituiu sua carreira em uma 
atuação diversa e integrada entre vários campos, mas sobretudo a partir 
da arte, do design e da educação.

 Olly Reinheimer se mudou com a família para o Rio de Janeiro 
na década de 1930, vindos da Alemanha, no início de sua vida adulta. Sua 
naturalização brasileira ocorreu apenas três décadas depois, em 1963. A 
artista iniciou sua trajetória artística por meio de trabalhos com a cerâmica 
e, posteriormente, com a produção de tecidos pintados e de vestuário. Na 
década de 1950, foi aluna de diversos cursos livres no MAM Rio, inclusive 
de Fayga Ostrower, e passou a !car conhecida por sua produção têxtil. 
Olly se inseriu e se projetou nesse circuito artístico da cidade, chegando 
a expor em duas individuais no museu de arte moderna carioca. Em seu 
percurso, nos interessa observar de que maneira a artista desenvolveu seus 
trabalhos em tecidos, se pro!ssionalizando a partir deles e negociando 
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com aquele contexto entre uma produção mais experimental e única para 
uma mais seriada. 

Os "uxos constantes entre Europa e Brasil também marcaram a 
trajetória de Luisa Sambonet (1921-2010). Desde sua infância, a designer 
manteve idas e vindas entre Itália e Brasil: ainda criança viveu com os 
pais em São Paulo, no bairro do Brás; retornou para Milão adolescente, 
onde permaneceu até o !m da Segunda Guerra; voltou ao Brasil no !nal 
da década de 1940, ao lado de Roberto Sambonet, onde permaneceram 
por pouco mais de cinco anos, período em que atuaram no MASP; 
ao !nal da vida, depois de ter passado décadas entre Milão e Gênova, 
migrou de!nitivamente para o Ceará, lugar onde viveu seus últimos anos. 
É interessante notar, no caso de Luisa, como ela se inseriu no MASP a 
partir dos circuitos de sociabilidade aos quais teve acesso em São Paulo, 
e de que maneira se projetou por meio do projeto do Primeiro Des!le da 
Moda Brasileira (1952), iniciativa do museu paulista e da indústria têxtil 
na época, desenvolvendo uma ideia de moda nacional, articulada junto a 
elementos considerados populares naquele período. 

Entre as seis mulheres que compõem este estudo, Irene Ruchti (1931-
2020) é a única que nasceu no Brasil. Ainda assim, sua vida é marcada 
por migrações: primeiro pela !gura paterna, que migrou da Ucrânia para 
a região sul do Brasil no início do século 20; depois, sua própria trajetória, 
entre Pelotas e Porto Alegre/RS, para onde se mudou a !m de cursar Artes 
Plásticas na UFRGS, e, na sequência, da capital gaúcha para São Paulo, 
para estudar design no IAC-MASP, no início da década de 1950, cidade em 
que consolidou o seu trabalho como artista e paisagista e permaneceu por 
toda a vida. Por meio do percurso de vida e de trabalho de Irene, podemos 
indagar as possibilidades encontradas por ela a partir da formação em arte e 
design e de que maneira ela utilizou essas duas formações em seus projetos, 
considerando que o design fazia tanto parte de seu trabalho artístico quanto 
paisagístico. Ao se inserir em um circuito pro!ssional atrelado ao design e 
à arquitetura na cidade de São Paulo, percebemos suas negociações entre 
as diferentes áreas e a maneira pela qual encontrou no paisagismo uma 
atuação em que se consolidou. 

Portanto, olhando para esses percursos em conjunto, nos interessa 
pensar nos mecanismos de ocultamento e de visibilidade das presenças 
das mulheres nos espaços de formação e pro!ssionalização em design. 
Houve casos em que mesmo pertencendo a espaços hegemônicos do 
campo, como o MASP e o MAM Rio, elas não tiveram reconhecimento 
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ou suas trajetórias documentadas. A partir de questões como os pontos de 
partida e contextos de origem de cada uma delas, podemos indagar a quais 
espaços elas tiveram acesso e como agenciaram e negociaram suas carreiras 
pro!ssionais no campo do design. Isso nos leva a re"etir, de maneira mais 
ampla, as relações de poder que estruturam a área do design, bem como a 
construção dos métodos e narrativas historiográ!cas que fazem parte da 
documentação elaborada ao longo da história do design.

Além da documentação do trabalho de mulheres no campo do 
design, nos interessa interrogar como as hierarquias são construídas e 
quais histórias não são retratadas ou devidamente consideradas, ou seja, 
como se dá a seleção dessas trajetórias a serem contadas pela história do 
design, quais contextos são observados e quais são esquecidos. Assim, 
nos parece fundamental construir uma análise em que suas trajetórias, 
além de cruzadas, sejam também perpassadas por indagações a respeito 
dos artefatos que elas desenvolveram, das instituições pelas quais 
passaram e das quais !zeram parte, e de que maneira isso repercute na 
documentação junto aos acervos e nas narrativas presentes nos campos 
em que atuaram. Nesse sentido, encontramos nos estudos de gênero uma 
dimensão crítica que atravessa uma complexidade de relações sociais e 
nos leva a pensar sobre o acesso das mulheres aos espaços de formação, 
aos circuitos pro!ssionais, às possibilidades de carreiras no design e à 
documentação de suas trajetórias. 

Neste capítulo, expandimos as trajetórias das artistas e designers 
documentadas para um conjunto de outras mulheres que surgem a partir 
de suas relações de sociabilidade e dos espaços que frequentam, tanto de 
formação quanto artísticos. Além disso, também observamos os arranjos 
presentes na atribuição e na documentação dos trabalhos de mulheres, 
situando os processos coletivos envolvidos nas atividades de projeto e em 
como eles repercutem no registro dessas trajetórias e produções. Por !m, 
re"etimos sobre os limites e as lacunas de pesquisa, observados ao longo 
deste trabalho. 
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Fonte: elaboração a partir de dados coletados por esta autora. 

Fig. 5.1. Mapeamento dos fluxos 
observados na trajetória das seis 
artistas e designers documentadas 
nesta pesquisa — 
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Em carta escrita por Kurt Schmidt a Marta Erps-Breuer1, o amigo e ex-
colega de Bauhaus comentou que admirava muito a biogra!a de Marta, 
pois ela havia realizado, com seus próprios esforços, muita coisa em 
sua vida e nada lhe havia sido presenteado. Essa a!rmação vinha como 
resposta a uma correspondência anterior em que a designer contava a ele 
sua trajetória em São Paulo e o trabalho que realizava na USP. Ela relatou, 
ainda, como havia construído sua carreira como cientista no Brasil, 
após ter deixado a Alemanha. Essa migração marcou também o !m do 
relacionamento entre ela e Marcel Breuer, com quem havia se casado em 
1926. Na troca de cartas com Kurt2, Marta esclareceu as razões que a 
levaram a deixar a Alemanha: 

Você tem razão, Breuer é um gênio e muito inteligente. (...) Não foi ele 
que se separou de mim, fui eu. Quando em 1929 a situação em Berlim 
estava muito ruim (...), resolvi voltar ao Brasil. Eu gostava tanto daqui, 
especialmente a mata mexeu muito comigo. A seguir mudei para a cidade e 
consegui, sem qualquer conhecimento do idioma e sem dinheiro, construir 
a minha vida. Quando tive a sorte de ser admitida na Universidade [1935], 
!quei tão empolgada e encantada, que decidi não querer mais ser somente 
a mulher de um gênio. Eu queria, assim como você, me encontrar. (ERPS-
BREUER,  1º de janeiro de 1968) 

 A decisão de se estabelecer no Brasil foi progressiva, e estava 
ligada à oportunidade de trabalho: de início, ele viajou a São Paulo para 
visitar o irmão, que já morava no estado, como já havia feito em 1925, 
antes do casamento com Breuer; depois, com uma chance de trabalhar 
como desenhista técnica em um laboratório da capital, em 1931, decidiu 
permanecer e construir uma carreira na cidade. Após sua contratação na 
USP como técnica de laboratório, o casal o!cializou a separação: “Após 
Breuer ter requerido o divórcio, não casei mais, eu o amava e admirava 
demais. Talvez tenhamos casado jovens demais. Eu sempre quis ser eu e 
não um acessório de Breuer”3.

— 5.1 Trajetórias, 
artefatos e parcerias 
de trabalho —

1. Em correspondência de 5 de 

setembro de 1967. 

2. Em correspondências de 5 de 

novembro de 1967 e de 1º de janeiro 

de 1968.

3. Em correspondência para Kurt 

Schmidt, em 5 de novembro de 1967. 
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 No ano seguinte, em 1937, Marcel Breuer migrou da Alemanha 
para os Estados Unidos, onde permaneceu até o !m de sua vida. A ida para 
a América do Norte foi motivada por um convite de Walter Gropius para 
que se unisse a uma equipe de ex-integrantes da Bauhaus, que assumia 
departamentos de design e arquitetura em escolas estadunidenses. Ao 
longo do tempo, esse grupo foi responsável por consolidar a história e 
a memória da escola alemã. Nesse sentido, se afastar de Breuer e desse 
contexto foi, para Marta, deixar o circuito hegemônico da Bauhaus e 
integrar, de certa forma, as outras histórias não contadas da instituição. 

 Ao buscar a documentação sobre a trajetória de Marta Erps-
Breuer no acervo o!cial da Bauhaus na Alemanha, encontramos uma 
pequena quantidade de material - algumas fotogra!as, poucas cartas e 
imagens de quatro trabalhos que realizou enquanto aluna da escola -, 
mas muito pouco sobre sua carreira posterior em São Paulo. Para que 
fosse possível reconstituir seus passos, além do acervo do departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva (IB-USP), encontramos várias cartas de 
Marta no acervo de Kurt Schmidt, reunido na biblioteca SLUB-Dresden. 

 As histórias que trocavam nas cartas nos direcionavam também 
a essas experiências não documentadas dos ex-integrantes da Bauhaus e 
que estavam à margem dos registros nos acervos o!ciais. Percebemos, por 
meio desses relatos, que não apenas a história de algumas das mulheres 
da Bauhaus permaneceu por muito tempo esquecida, mas também de 
uma boa parte daqueles que !zeram parte da escola. Há nesse grupo 
alguns que permaneceram na Alemanha e sofreram as consequências de 
uma guerra devastadora, outros de origem judaica que foram perseguidos 
e morreram nos campos de concentração, e ainda uma quantidade que 
migrou para países fora do eixo hegemônico - como o caso de Marta. 

 Consciente da di!culdade em documentar a produção artística 
que continuava a desenvolver no Brasil, paralela a sua atividade cientí!ca, 
Marta Erps-Breuer buscou escrever a antigos colegas do circuito da 
Bauhaus para tentar enviar seus trabalhos para a Alemanha, além de 
mencionar a vontade de divulgar e exibir suas produções. Eram quadros 
e colagens produzidos no Brasil, mas que não chegaram a ser expostos, e 
circulavam entre um grupo restrito a amigos e colegas mais próximos. 

Em 19634, Marta escreveu a Ise Gropius solicitando uma divulgação 
de seu trabalho artístico e enviou um conjunto de fotos que reproduziam 
seus quadros. Ela detalhou a di!culdade de armazenar essa produção em 
sua casa: “no que se refere à minha arte, meus quadros estão embaixo 

4. Em correspondência escrita por 

Marta Erps-Breuer para Ise Gropius em 

7 de janeiro de 1963. 
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da minha cama e, com certeza, !carão embolorados. (...) Pensei, por 
exemplo, um pouco de divulgação para mim. Acho que você faz isso tão 
bem”. 

 Anos depois (em 1967), ao se corresponder com Kurt Schmidt, 
Marta5 explicou o que tinha realizado nos últimos anos como produção 
artística e como esse trabalho era elaborado ao lado de suas atividades 
como cientista. O desejo de tornar públicas essas obras foi mais uma vez 
mencionado pela designer: “pinto meus quadros quando tenho tempo, 
faço também grandes quadros de colagens e paralelamente pequenos 
versos. Estou sempre com alguma novidade na cabeça. Gostaria muito de 
expor alguma coisa”. 

 No conjunto de cartas trocadas com Kurt, encontramos o relato 
sobre o envio de 40 quadros, inclusive com desenhos produzidos na época 
em que foi aluna da Bauhaus, com o objetivo de integrar a exposição de 
50 anos da escola, que ocorreu em Stuttgart, na Alemanha, em 1968. Essa 
mostra, dedicada a Walter Gropius, foi organizada por Herbert Bayer, 
Hans Maria Wingler, Dieter Honisch e Ludwig Grote. Além de sua estreia 
na cidade alemã, a exibição percorreu oito museus pelo mundo (Estados 
Unidos, Europa, América do Sul e Ásia) até 1971. 

 Em uma dessas correspondências (datada de novembro de 1967)6, 
a designer relatou que o primeiro contato foi feito por meio de Herbert 
Bayer. Em seguida, ela recebeu uma correspondência de Ludwig Grote 
com o pedido de fotos de seus trabalhos. Ela escreveu que a preparação 
do material a ser enviado estava pronta e isso a deixou bastante animada. 
Menos de dois meses depois, Marta voltou a escrever a Kurt7 e contou que 
enviou os quadros para a exposição de 50 anos da Bauhaus via aérea, mas 
eles mal chegaram ao destino e foram devolvidos. 

Segundo a designer, a resposta de recusa foi escrita por Ludwig 
Grote, que se desculpava e a!rmava não poder aceitar nenhum dos 
trabalhos. A proposta feita pelos organizadores da mostra foi a de 
apresentar sua produção por meio de uma tapeçaria de parede do período 
Bauhaus. No entanto, segundo Marta, essa peça não era de sua autoria, 
mas sim de Ruth Citroën8. A pesquisadora T’ai Smith (2010) discute 
a relação entre autoria e produção coletiva na Bauhaus, especialmente 
no caso da produção vinculada à o!cina de tecelagem. Segundo ela, é 
fundamental compreender as relações que se cruzam entre gênero, 
coletividade e artefato (meio). 

5.  Em correspondência escrita por 

Marta Erps-Breuer para Kurt Schmidt  

em 19 de agosto de 1967. 

6.  Em correspondência escrita por 

Marta Erps-Breuer para Kurt Schmidt  

em 5 de novembro de 1967. 

7. Em correspondência escrita por 

Marta Erps-Breuer para Kurt Schmidt  

em 1º de janeiro de 1968. 

8. Em correspondência escrita por 

Marta Erps-Breuer para Kurt Schmidt  

em 1º de janeiro de 1968.



No caso da atribuição da autoria da tapeçaria de parede a Marta, que 
segundo ela era de outra colega de Bauhaus, havia um desconhecimento 
relatado pela designer tanto dos trabalhos produzidos por aquele grupo, 
como do período da produção, pois se tratava de um têxtil elaborado 
anos depois de sua passagem pela o!cina. Se pensarmos nos termos de 
T’ai Smith, mais que um erro de atribuição, esse processo re"ete também 
questões de autoria e apagamentos em processos coletivos. 

Sobre a recusa de apresentar a produção mais recente de Marta e 
destinarem o espaço a uma peça da o!cina de tecelagem, podemos pensar 
na maneira como os trabalhos daquele período foram representados e 
documentados. Uma seleção em torno de uma parte dessas obras, 
elaborada a partir de uma certa ideia do que foi a escola alemã, sem 
apresentar o conjunto da diversidade dos trabalhos e dos suportes 
utilizados pelos alunos e alunas, talvez não expusesse a potencialidade e 
a variedade dos meios artísticos (fotogra!as, colagens, objetos em metal 
e madeira, esculturas e pinturas) mobilizados na Bauhaus e apenas uma 
pequena parte da produção posterior. 

Fig. 5.2. Artefatos têxteis 
selecionados para a exposição 
dos 50 anos da Bauhaus, que 
ocorreu na cidade de Stuttgart, 
na Alemanha, em 1968. O trabalho 
atribuído a Marta Erps-Breuer 
é o painel têxtil (n. 402, parte 
superior à esquerda da imagem). 
Fonte: Catálogo ���DxRV�%DXKDXV�
(1970), publicação em espanhol 
para a exibição que ocorreu 
posteriormente em Buenos Aires, 
na Argentina. 
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Em resposta, Kurt Schmidt9 escreveu à Marta dizendo que os 
organizadores pretendiam expor algumas de suas fotos do período 
Bauhaus, mas que ele não havia enviado nenhum trabalho atual e também 
que não pretendia ir à exposição de 1968:

Essas pessoas, que devolveram seus quadros, não têm nenhuma 
sensibilidade com personalidades artísticas como você. Portanto, não irei 
à exposição de Stuttgart, pois me aborreci demais com a forma com que 
tratam as pessoas. Escreveram-me que pretendem expor algumas fotos 
minhas. Não enviei trabalhos atuais, também não perguntei nada, pois 
meu quadros atuais são pouco abstratos para eles. Em contrapartida para 
aqui, abstratos demais. (SCHMIDT, 13 de fevereiro 1968) 

Na mesma carta, Kurt pediu que Marta enviasse fotogra!as de 
alguns de seus trabalhos recusados para a mostra da Bauhaus, em 
Stuttgart. Por meio do acervo de Kurt Schmidt, na SLUB Dresden10, 
encontramos imagens de 12 trabalhos artísticos produzidos por Marta no 
Brasil e enviadas ao amigo em cartas seguintes. Em sua maior parte, os 
desenhos representam o cotidiano de Marta como pesquisadora em seus 
trabalhos de campo.  

Fig. 5.3. 4XDGUR�FRP�IRWRJUD´DV�
de trabalhos da designer Marta 
Eprs-Breuer produzidos no Brasil. 
Fonte: Acervo Kurt Schmidt 
(6/8%�'UHVGHQ). 

9. Em correspondência escrita por Kurt 

Schmidt para Marta Erps-Breuer em 13 

de fevereiro de 1968. 

10. Biblioteca Universitária da 

Universidade Técnica de Dresden, na 

Alemanha. O acervo foi consultado 

por esta pesquisadora em dezembro 

de 2019. 
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Nas imagens anteriores (!gura 5.3), podemos perceber que os 
desenhos !gurativos retratam a paisagem brasileira, em especí!co a 
do litoral paulista, por onde Marta fazia suas excursões durante as 
pesquisas de campo. Além da fauna e "ora, também há a representação 
de trabalhadores e trabalhadoras caiçaras, em suas práticas cotidianas. 

A recusa da organização da exposição em receber os trabalhos de 
Marta já havia sido relatada a Ise Gropius, segundo correspondência11 de 
Marta para Kurt Schmidt. Ela escreveu que enviou um poema à colega de 
Bauhaus no ano novo, no qual relatava a decepção em relação à exposição 
de 1968. Em um dos versos, ela dizia: “quadros meus vocês não querem 
nenhum, façam sozinhos a exposição”. No ano anterior, ela mencionou 
também a Ise Gropius sua insatisfação em relação à maneira como a 
história da Bauhaus estava sendo contada: 

Não consigo entender: escrever um livro [provavelmente, ela se referia à obra 
de Hans M. Wingler, “#e Bauhaus: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago”] sobre 
a Bauhaus sobre a fase americana dos antigos integrantes. Isso não pode ser 
verdade. Uma minoria é da fase americana. Gunta [Stölzl] escreveu em sua 
última carta corretamente. Deveríamos escrever para saber o que aconteceu 
aos integrantes do Bauhaus. Como a vida desse pessoal foi massacrada. 
Quantas coisas maravilhosas Gunta produz até hoje. (...) Nem todos tinham 
contatos. Nem todos encontraram a caixa forte ou tinham um mecenas. O 
muito talentoso Rudi Baschant [Rudolf Baschant] faleceu miseravelmente, 
como vendedor de ingressos em uma galeria de arte. O livro da Bauhaus 
mostra o que as pessoas fazem atualmente? O que lhes foi roubado em ideias, 
será que em um dos livros são lembrados os que morreram miseravelmente, 
os mortos em combate, os desaparecidos, os solitários e doentes e os da zona 
oriental? (ERPS-BREUER, 7 de maio de 1967) 

 
 Nesse período, na Alemanha, Lucia Moholy também mencionava 

os aspectos imprecisos da narrativa construída na exposição de 50 
anos da Bauhaus, em Stuttgart. A pesquisadora Anke Blümm (2019, p 
216), ao falar sobre a crítica de Lucia veiculada na revista Form àquela 
época, destaca três pontos principais: o primeiro, em relação ao fato de 
não haver nenhuma menção à época do regime nazista aos trabalhos 
realizados naquele período e apresentados na exposição; o segundo, a 
pouca circulação da mostra em outras cidades da Alemanha em relação à 
circulação internacional a partir das exposições itinerantes; e, por último, 
a falta de cuidado e esforço na documentação dos trabalhos colaborativos. 

11. Em correspondência de 1º de janeiro 

de 1968. 
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Além disso, Anke Blümm (id., p. 214) assinala a pouca 
representatividade das pessoas que !zeram parte da Bauhaus nos 
trabalhos exibidos na exposição e nas mostras itinerantes que circularam 
por diversos países: “das mais de 1.750 obras citadas no catálogo, 902 
vieram de apenas 31 professores da Bauhaus. Em contrapartida, os 
restantes 867 trabalhos foram atribuídos a 167 alunos”12. Ainda, segundo 
a autora, assim como a exposição que ocorreu no MoMA, em 1938, a 
mostra da década de 1960 também não era representativa, pois apenas 
200 pro!ssionais eram responsáveis por representar um conjunto de mais 
de 1.360 ex-integrantes. 

Em 1974, a exposição ganhou uma nova versão, dessa vez, em 
formato reduzido, mas muito próxima da edição original. A mostra veio 
para alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, além da Austrália. 
Tempos depois, ela retornou para algumas das localidades da Europa por 
onde ainda não havia circulado. No Brasil, !cou em exibição no MAM 
Rio, entre junho e julho, e no MASP, entre os meses de agosto e setembro. 
A Bauhaus já havia sido exposta no MAM Rio na década anterior, em 
1963, mas apesar do mesmo título, essa exibição prévia não tinha como 
objetivo reunir obras dos 50 anos da escola, embora o intuito de ambas 
tenha sido a divulgação do modelo pedagógico da instituição alemã por 
meio dos trabalhos de uma parte de seus professores e estudantes. 

No MASP, a exposição Bauhaus foi montada ao mesmo tempo de 
uma mostra dedicada ao modernismo. O intuito do museu ao apresentar 
as duas exibições juntas foi o de construir um paralelo contextual entre 
o Brasil e a Europa, a partir do pensamento moderno proposto pela 
escola alemã. Na exposição Tempo dos modernistas: a forma e o espaço do 
homem, foram exibidos artefatos reunidos em cinco categorias - moda, 
caricatura, ilustração, mobiliário e arquitetura -, além de outros objetos 
artísticos. O evento foi dedicado à memória da pintora Tarsila do Amaral, 
que havia falecido no ano anterior.

No catálogo da exposição, a ligação entre os dois contextos é feita 
por meio das !guras de Lasar Segall e Gregori Warchavchik13, imigrantes 
que tiveram um papel importante na arquitetura e arte modernas naquele 
período em São Paulo. Dois de seus projetos foram destacados por Pietro 
Bardi, diretor do museu à época: a casa modernista, de 1930, elaborada 
e desenhada por Warchavchik, em um projeto que reunia arquitetura, 
design de interiores e obras de arte do modernismo; e a casa de Lasar 
Segall e Jenny Klabin Segall14, hoje sede do Museu Lasar Segall (MLS), 

Fig. 5.4. Convite para as 
exposições 7HPSR�GRV�
PRGHUQLVWDV�H�%DXKDXV� ocorridas 
ao mesmo tempo no MASP, 
em 1974. No convite, podemos 
visualizar a obra $�IHLUD, de 1924, 
criada por Tarsila do Amaral, ao 
lado de um trabalho da Bauhaus. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP. 

12. No original: “Von den mehr als 

1.750 im Katalog genannten Werken 

stammten 902 von gerade einmal 31 

Bauhaus-Lehrern. Dagegen waren 

die übrigen 867 Werke immerhin 167 

Studierenden zugeordnet” (BLÜMM, 

2019, p. 214). Tradução nossa. 

13. Gregori Ilych Warchavchik (1896-

1972) nasceu em Odessa, atualmente 

território da Ucrânia. Iniciou seus 

estudos em arquitetura na cidade 

natal. Antes de migrar para o Brasil, 

em 1923, passou um período na Itália. 

Em 1927, o arquiteto se casou com 

Mina Klabin e iniciou a construção da 

casa modernista da rua Santa Cruz, no 

bairro da Vila Mariana, em São Paulo, 

considerada a primeira casa construída 

a partir dos preceitos da arquitetura 

moderna no Brasil. 

14. Jenny Klabin Segall (1899-1967) 

nasceu em São Paulo em uma família 

de origem judaica. Viveu um período 

da infância entre a Alemanha e a 

Suíça, onde iniciou seus estudos. Na 

década de 1920, a escritora e pianista 

se casou com o pintor Lasar Segall, 

com quem participou ativamente da 

fundação e organização das atividades 

da SPAM junto a um grupo de artistas 

e apoiadores. Após a morte de Lasar 

Segall, a escritora reuniu e catalogou 

as obras do pintor e transformou a 

residência do casal no que atualmente 

é o Museu Lasar Segall.
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também projeto do arquiteto. Ao escrever sobre esses ambientes, Bardi 
cita algumas peças de mobiliário emblemáticas do período e que faziam 
parte dos projetos de Warchavchik e Segall, como a cadeira metálica de 
Marcel Breuer. 

Havia um arranjo familiar que aproximava os dois imigrantes: 
Lasar Segall se casou, em 1925, com Jenny Klabin, irmã de Mina Klabin15, 
que se uniria dois anos depois a Gregori Warchavchik. Ambas eram !lhas 
de um grande industrial da época e tiveram atuações importantes no 
contexto cultural de São Paulo, sobretudo na primeira metade do século 
20. A primeira casa modernista projetada e construída por Warchavchik 
no Brasil, em 1928, teve o projeto paisagístico concebido por Mina Klabin. 
Nesse espaço foi fundada a Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM), da qual 
ela foi a primeira diretora. A paisagista também atuou nos dois projetos 
seguintes da família, a casa de 1930, no Pacaembu, e a residência de Jenny 
Klabin e Lasar Segall, em 1932, na Vila Mariana. 

Nesse contexto, além da participação de Mina Klabin Warchavchik 
no projeto da Casa Modernista, de 1930, encontramos também os 
trabalhos de Regina Gomide Graz (1897-1973), artista que produziu um 
conjunto de objetos têxteis - tapeçarias, panneaux, tecidos e almofadas 
- que compuseram o interior da casa. Ao lado de seu irmão Antonio 
Gomide e de seu marido John Graz, Regina é citada no catálogo da 
exposição Tempo dos modernistas, como exemplo de três personagens que 

15. Mina Klabin Warchavchik 1896-

1969) nasceu em São Paulo na mesma 

família de Jenny Klabin. Em 1927, a 

cantora e paisagista se casou com o 

arquiteto Gregori Warchavchik, que 

havia migrado para o Brasil anos antes. 

Mina Klabin colaborou com alguns dos 

principais projetos de Warchavchik, 

em que elaborou o desenho para o 

jardim das residências, entre elas a 

casa Modernista da rua Santa Cruz 

e a casa modernista da rua Itápolis, 

ambas na cidade de São Paulo. Nesse 

período, também participou ativamente 

das atividades da SPAM, onde fez 

parte da primeira diretoria, ao lado 

de Olívia Guedes Penteado, Tarsila 

do Amaral, Gregori Warchavchik, 

Lasar Segall, entre outras pessoas. 

É considerada uma das pioneiras do 

paisagismo moderno. Sobre a trajetória 

da paisagista, consultar a pesquisa de 

Tatiana Perecin (2003). 
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Fig. 5.5 e 5.6. Decoração de 
interior apresentada durante 
a ([SRVLomR�GH�XPD�FDVD�
PRGHUQLVWD, que ocorreu em São 
Paulo no ano de 1930 (imagem 
à esquerda). Nela, podemos 
visualizar o quadro &DUWmR�SRVWDO 
(1929), de Tarsila do Amaral, 
ao lado do mobiliário de John 
Graz e da colcha têxtil de Regina 
Gomide Graz. Já na imagem à 
direita, decoração de interior da 
sala do casal Jenny Klabin Segall e 
Lasar Segall. Fonte: Instituto John 
Graz e Instituto Lasar Segall, da 
esquerda para a direita. 

se ligavam tanto por laços familiares quanto por a!nidades artísticas, e 
que foram responsáveis por inúmeros ambientes de decoração moderna, 
em São Paulo.

Esses grupos não se organizavam apenas por meio dos arranjos 
familiares, mas também por um circuito cultural que os unia em torno 
de uma ideia comum do que seria o movimento moderno em São Paulo. 
Nessa época, além da SPAM, como já mencionada, havia também o Grupo 
7, criado em 1937 por Antonio Gomide, Elisabeth Nobiling, John Graz, 
Regina Gomide Graz, Rino Levi, Victor Brecheret e Yolanda Mohalyi. 

Duas artistas que faziam parte do Grupo 7 eram próximas de Klara 
Hartoch16. Em nota do jornal Tribuna da Imprensa (1955), há a divulgação de 
uma exposição conjunta da designer têxtil com a pintora Yolanda Mohalyi, 
na Galeria Sumaré House17, no bairro da Pompéia, em São Paulo. Nessa 
exibição, Yolanda Mohalyi apresentou desenhos e Klara Hartoch tecidos. 

Já a relação de Klara Hartoch com a ceramista Elisabeth Nobiling 
foi documentada em diversas ocasiões, tanto por trabalhos em parceria 
quanto por exibições conjuntas. No início da década de 1950, ambas 
integraram a equipe de artistas e docentes do IAC-MASP. Em 1953, 
tiveram uma exposição conjunta na Galeria Artesanal (situada à rua 
Barão de Itapetininga, centro de São Paulo), na qual Elisabeth Nobiling 
apresentou suas cerâmicas e Klara Hartoch tecidos, tapetes, cortinas e 
tapeçarias. Nessa ocasião, algumas das peças tecidas pela designer têxtil 
foram construídas a partir de desenhos da ceramista, como é o caso da 
obra O anjo, já mencionada no per!l de Klara Hartoch.  

O trabalho das duas artistas já havia sido citado, lado a lado, na 
primeira edição da revista Habitat, em 1950. Na reportagem sobre 

16. Para a trajetória de Klara Hartoch, 

FRQVXOWDU�R�SHU´O�GD�DUWLVWD�H�GHVLJQHU�

têxtil no capítulo 2 desta tese. 

17. A galeria de arte e artesanato 

Sumaré House foi uma iniciativa do 

casal Lilly Richter Montagne e Michel 

Montagne. 
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Fig. 5.7. Convite das exposições 
na Galeria de arte e artesanato 
Sumaré House. Na imagem, 
podemos visualizar o nome 
de Klara Hartoch ao lado de 
Yolanda Mohalyi, em uma 
mostra de desenhos e tecidos, 
em dezembro de 1955. Semanas 
antes, no mesmo local, expôs a 
artista Regina Graz com tapetes e 
gobelins. Fonte: Arquivo IEB-USP 
(Coleção Yolanda Mohalyi, YM-
0170). 



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida334

as produções de ambas, os destaques eram para os vasos de barro de 
Elisabeth Nobiling e para os tecidos de Klara Hartoch, principalmente 
aqueles que eram construídos a partir de tramas geométricas. 

Fig. 5.8. Imagem com reportagem 
sobre os trabalhos de Elisabeth 
Nobiling (cerâmicas) e Klara 
Hartoch (tecidos), exibidos na 
primeira edição da revista Habitat. 
Fonte: Revista Habitat, n. 1, 1950.

A proximidade das duas artistas foi relatada por Klara em uma 
entrevista ao Jornal do Brasil realizada em 1958, após seu retorno à Europa. 
No texto, ela mencionou sua ligação com Elisabeth Nobiling por meio 
da exposição de 1953: “Alguns de meus tapetes foram feitos de desenhos 
originais criados por Elizabeth Nobilling. Sempre fomos boas amigas. 
Agora mesmo ela me enviou para sua exposição em Paris, infelizmente 
não poderei ver”. Naquele ano, Elisabeth Nobiling participou de uma 
exposição com mais cinco artistas brasileiros (Antonio Bandeira, Arthur 
Luiz Piza, Flávio Shiró Tanaka, Frans Krajcberg e João Luis Chaves), em 
que foram exibidas pinturas, gravuras e cerâmicas na Galerie Hélène 
Dale, em Paris. 
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Nessa mesma reportagem, Klara Hartoch a!rmou que estava 
preparando alguns trabalhos para uma exposição na França naquele 
mesmo ano. Não sabemos exatamente se essa exposição ocorreu, mas 
há uma possibilidade de se tratar da Primeira Mostra de Artesanato 
Brasileiro, que iria ocorrer em novembro de 1958, também organizada 
na Galerie Dale. Algumas de suas peças eram elaboradas a partir de 
desenhos próprios, enquanto outras eram feitas em parceria com pintores 
brasileiros e estrangeiros.

Além da ligação com Elisabeth Nobiling, Klara Hartoch relatou os 
anos em que trabalhou como professora do IAC-MASP, destacando sua 
amizade com o pintor Lasar Segall, de quem guardava um tapete. 

 
Em São Paulo, fui convidada para dar cursos sobre tecelagem no Museu 
de Arte, trabalho que me dediquei durante três anos. Durante a mesma 
época realizei três exposições de meus tapetes, uma na “Casa Jardim”, 
galeria particular e as outras na “Galeria Artesanal”. Mostrou-nos Klara 
Hartoch vários recortes de revistas e jornais paulistanos que se ocuparam 
largamente de suas exposições, associando seu nome ao de outra artista 
plástica brasileira, Elizabeth Nobiling. (...) Outro grande amigo brasileiro 
de Klara Hartoch foi o pintor Lasar Segall, de quem ela possui, em sua casa 
de Palma, um belo tapete, assinado. Em São Paulo, aliás, foi inquilina de 
Segall. (Jornal do Brasil, 16 de abril de 1958)

 O diálogo entre Klara Hartoch e Lasar Segall não estava presente 
apenas nas relações cotidianas, mas também por uma a!nidade no 
repertório artístico mobilizado em suas produções. No MASP, ambos 
tiveram suas trajetórias ligadas ao pensamento da Bauhaus. Klara 
foi apresentada como ex-aluna da instituição alemã e Lasar como 
conhecedor dos princípios da escola. No acervo do museu (MLS), na 
área que documenta suas produções atreladas ao design como tapetes e 
luminárias, as linhas retas e a funcionalidade das peças são mencionadas 
como ligadas ao estilo da Bauhaus. 

 Nesse círculo de relações sociais, é importante que tanto Lasar 
Segall quanto Elisabeth Nobiling e Klara Hartoch faziam parte da 
congregação de artistas e docentes do MASP, sendo que o pintor era 
presidente do IAC. Ainda entre as mulheres que faziam parte desse 
comitê, destacamos a presença da arquiteta e designer Lina Bo Bardi, 
única professora que era responsável pelas aulas no ciclo básico do 
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curso de desenho industrial, além de Klara Hartoch e Renina Katz18, 
que ministraram o!cinas atreladas ao ciclo secundário, a primeira na 
tecelagem e a segunda na gravura. 

Fig. 5.9. Desenho da planta 
do segundo andar do prédio 
do MASP - à época, situado na 
rua Sete de Abril. Na imagem, 
podemos visualizar as salas das 
R´FLQDV�GH�WHFHODJHP�H�JUDYXUD�H��
entre elas, a pinacoteca ao centro, 
espaço em que as obras eram 
expostas. Fonte: Revista Habitat, 
n. 1, 1950. 

A passagem dessas docentes pelo IAC não foi a única maneira 
de contribuir com o ensino de arquitetura e design em São Paulo. Após 
participarem da iniciativa no MASP, Elisabeth Nobiling, Lina Bo Bardi e 
Renina Katz ingressaram na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
Nesse período, Elisabeth Nobiling foi responsável pela disciplina de Plástica 
por dois anos na instituição, de 1954 a 1956. Sua participação na Universidade 

18.�$�DUWLVWD�DVVXPLX�D�R´FLQD�GH�
JUDYXUD�GR�,$&�HP�������Mi�QR�~OWLPR�

ano de funcionamento do curso de 

Desenho Industrial. Antes dela, as aulas 

foram ministradas por Poty Lazzarotto 

e Aldemir Martins. 
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de São Paulo se estendeu também à própria cidade universitária, que instalou 
seus desenhos na torre central da Praça do Relógio19. 

Fig. 5.10. Quadro com imagens 
da Praça do Relógio, com a obra 
7RUUH�GR�5HOyJLR� um dos pontos 
centrais da Cidade Universitária. 
O desenho da praça que abriga o 
monumento é de Rino Levi, que 
convidou Elisabeth Nobiling para 
realizar a parte escultórica. Fotos: 
6LWH�R´FLDO�GD�863��

Já Lina Bo Bardi, fez parte da disciplina de Composição 
Decorativa entre os anos de 1955 e 1956. O arquiteto e designer 
Jacob Ruchti, seu ex-colega de IAC, também participou do ensino 
da mesma disciplina. Mais tarde, essa cadeira daria origem a um 
grupo de disciplinas de desenho industrial (GDDI) que compuseram 
a reformulação curricular de 196220. Além da experiência com o 
ensino em desenho industrial no IAC e com a FAUUSP, Lina Bo Bardi 
estruturou o projeto de uma escola de design para o MAM-BA, que 
não chegou a se concretizar. A ideia da arquiteta era conduzir o ensino 
de projeto por meio da troca de técnicas e materiais entre profissionais 
diversos, com a participação de designers e artesãos. 

Por !m, Renina Katz foi professora da FAUUSP de 1956 até sua 
aposentadoria, em 1983. A gravurista iniciou sua trajetória na disciplina 
de Plástica e Desenho artístico, que  anos depois se desdobraria em um 
conjunto de aulas em Programação e Comunicação Visual. Além de São 
Paulo, Renina também fez parte do curso de Desenho Industrial da ESDI-
RJ, onde lecionou Cor e estruturas bidimensionais entre os anos de 1967 

19. Essa parceria foi relatada na 

reportagem 0DLV�TXH�XP�UHOyJLR", 

veiculada pelo Jornal do Campus. 

Disponível em: http://www.

jornaldocampus.usp.br/index.

php/2009/09/mais-que-um-relogio.

20. A pesquisadora Luciene Ribeiro 

dos Santos (2018) realiza uma 

documentação em torno do corpo 

docente do Departamento de Projeto 

da FAUUSP. Nessa investigação, que 

contempla o período entre os anos 

de 1948 e 2018, Santos detalha os 

processos de admissão e a atuação 

desses docentes na instituição. 
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e 1972. Foi no ano de 1967 que Carmen Portinho, na década anterior, parte 
da diretoria do MAM Rio, tornou-se  a primeira diretora da escola carioca. 

Nesse percurso, notamos uma ampla participação das mulheres 
nos projetos e nas iniciativas de ensino em torno do design, desde suas 
primeiras décadas de institucionalização. A década de 1950, com as 
experiências do IAC-MASP e dos cursos livres no MAM Rio voltados 
ao ensino de design, constituiu-se como um importante laboratório de 
pro!ssionalização, tanto pelas e pelos docentes que migraram desses 
espaços para outras instituições, quanto pelas e pelos estudantes que se 
formaram nesses locais e passaram a atuar pro!ssionalmente no campo 
do design. 

Um desses casos, como já mencionamos nesta pesquisa, é a trajetória 
de Irene Ruchti. Aluna da primeira turma do curso de desenho industrial 
do IAC-MASP, teve sua inserção nesse circuito de sociabilidade por meio 
de uma bolsa de estudos que recebeu de Assis Chateaubriand quando era 
aluna de Artes Plásticas na UFRGS. Em 1951, a artista conheceu Jacob 
Ruchti, à época professor da disciplina de Composição, e se casaram no 
ano seguinte. Em 1952, ela passou a elaborar uma série de projetos ao 
lado de Jacob, entre eles a loja Branco & Preto, fundada naquele ano. 

Em 1953, Irene foi convidada para integrar a equipe de pro!ssionais 
que desenvolveu cenário e !gurino para o Ballet do IV Centenário, parte 
das comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo. O espetáculo 
foi exibido em um formato reduzido em São Paulo, em 1954. No ano 
seguinte, foi apresentado na íntegra no Teatro Municipal do Rio Janeiro, 
incluindo o trecho que contava com a criação de Irene. Também em 
1955, houve uma premiação organizada pelo conselho técnico do Museu 
Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que contou com mais de cem 
trabalhos em cenários e !gurinos de projetos para teatro da época, uma 
parte exibida no próprio museu carioca e outra, no Teatro Municipal. 

O trabalho de Irene para o Ballet do IV Centenário, intitulado As 
Quatro Estações21, foi premiado pelo Museu Nacional de Belas Artes (RJ) 
como um dos melhores cenários e !gurino do conjunto de repertórios 
apresentados na ocasião. Outro premiado, também do Ballet, foi Lasar 
Segall com a criação Mandarim Maravilhoso, que levou o prêmio máximo, 
oferecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Junto a Irene, outros 
dois participantes foram escolhidos no mesmo prêmio: a pintora e poetisa 
Lilyan Schwartzkopf22, pelo cenário e !gurino da obra O Fantasminha, e 
o artista grá!co Tomás Santa Rosa23, pelo trabalho na ópera O Guarani.

Fig. 5.11. Quadro com desenho 
de Irene Ruchti para o cenário 
H�´JXULQR�$V�4XDWUR�(VWDo}HV e 
desenho de Lasar Segall para o 
cenário 0DQGDULP�0DUDYLOKRVR, 
ambos exibidos no %DOOHW�GR�,9�
&HQWHQiULR. Fonte: Acervo da 
Funarte (RJ) e Museu Lasar Segall 
(SP).

21. Esse trabalho foi mencionado com 

PDLV�SURIXQGLGDGH�QR�SHU´O�GH�,UHQH�

Ruchti, parte do capítulo 3 desta tese. 

22. Não encontramos muitas 

informações sobre a produção da 

artista. Por meio de reportagens ($�

0DQKm, 1954; 7ULEXQD�GD�,PSUHQVD, 

1952 e 1955), podemos mencionar que 

ela participou do Serviço Nacional 

de Teatro (S.N.T.) e do Salão de Arte 

Moderna, de 1955. Em 1954, lançou o 

livro 3DLVDJHP�0XUDO. 

23. Um pouco da trajetória do artista 

JUi´FR�HVWi�UHJLVWUDGD�QR�SHU´O�GH�

Fayga Ostrower, no capítulo 4 desta 

tese. Tomás Santa Rosa fez parte do 

corpo docente do curso de Desenho e 

$UWHV�*Ui´FDV�QD�)*9��QD�GpFDGD�GH�

1940 e também ministrou alguns cursos 

(Desenho estrutural e Composição) no 

MAM Rio, na década de 1950. 
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Sobre essa premiação, Irene Ruchti relatou em entrevista24 que 
soube que havia sido escolhida por meio de um amigo, Fernando Milan, 
que a visitou e lhe mostrou uma matéria de jornal onde constava seu 
trabalho, mas que ninguém havia lhe informado o!cialmente sobre o 
prêmio. É importante destacar que em matéria de capa do Jornal Folha 
da Noite (SP), que mencionava os dois ganhadores do concurso que 
participaram das criações do Ballet do IV Centenário de São Paulo, ainda 
que o texto desse mais enfoque ao nome de Segall, era o desenho de Irene 
Ruchti (!gura 5.11)  que estampava a reportagem25. 

Entre os integrantes da equipe que desenvolveram o cenário 
e !gurino para o conjunto do balé, a artista era a mais jovem e estava 
iniciando sua carreira pro!ssional na cidade de São Paulo. Em conversa 
com Irene, ela relatou que não sabia exatamente como havia sido indicada 
para esse trabalho, mas provavelmente havia alguma ligação com sua 
passagem pelo MASP. Nesse aspecto, nos cabe re"etir sobre esse circuito 
de relações pro!ssionais a partir dessa formação em desenho industrial 
no IAC. Além disso, é importante analisar como essas trajetórias26, que se 
estabeleceram por meio desses espaços, foram documentadas pelo campo 
do design ao longo dos anos.

 Nos anos seguintes ao IAC e depois de seu casamento com Jacob 
Ruchti, Irene passou a contribuir com diversos trabalhos em parceria com 

24. Em entrevista à pesquisadora, 

realizada em 26 de junho de 2017, em 

São Paulo. 

25. Essa matéria foi reproduzida no 

SHU´O�GH�,UHQH�5XFKWL��TXH�FRQVWD�QR�

capítulo 3 desta tese. 

26. Irene Ruchti fez parte da primeira 

turma de desenho industrial do IAC, 

uma das nove mulheres que integravam 

o corpo discente. Dentre elas, podemos 

citar ainda a designer Emilie Chamie, 

que teve uma exposição individual 

(PLOLH�&KDPLH��WUDEDOKRV�JUi´FRV�

IRWRJUi´FRV���SURJUDPDomR�YLVXDO�GH�

�����D�����, no MASP em 1974, e cuja 

trajetória vem sendo documentada 

pela pesquisadora Rita Sepulveda de 

Faria (dissertação em andamento na 

FAUUSP). No caso das demais alunas 

(Ellen Pennings, Marion Liane Lodi, 

Isolde Braus, Lygia Fleck, Maria da 

Gloria Leme, Virginia Bergamasco e 

Yone Maria de Oliveira), desconhecemos 

qualquer documentação, bem como não 

sabemos se continuaram suas carreiras 

em design. Esse mapeamento poderia 

nos auxiliar a compreender melhor 

quais outros fatores, além do acesso à 

IRUPDomR�SUR´VVLRQDO��FRQWULEXtUDP�SDUD�

D�HQWUDGD�QRV�FLUFXLWRV�SUR´VVLRQDLV�H�

consolidação das carreiras. 
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o arquiteto. Um deles foi a loja Branco & Preto, como já foi mencionado 
em seu per!l. Ainda que alguns dos tecidos que compunham objetos de 
decoração para interiores tenham sido elaborados pela artista, há uma 
di!culdade para encontrarmos com exatidão quais foram esses desenhos. 
No caso dos itens produzidos em parceria para a Branco & Preto, há 
duas situações na documentação dos trabalhos de Irene: a primeira 
delas, ocorre com um tecido (com letras de alfabeto, !gura 5.11), que foi 
posteriormente atribuído a Jacob Ruchti, um dos sócios da loja à época27; 
outra diz respeito aos tecidos que foram utilizados como estofamento de 
mobiliários, caso de uma poltrona assinada por Jacob Ruchti e cujo tecido 
pode ter sido produzido por Irene, apesar de não haver nenhum registro 
dessa autoria, exceto os relatos da própria Irene sobre a elaboração de 
uma série de padronagens listradas para a loja. 

Fig. 5.12. Interior da loja Branco & 
Preto (decorações e artesanato). 
Fonte: Acervo FAUUSP (arquivo 
Branco e Preto).

27. Como encontramos na pesquisa de 

Acayaba (1994, p. 62).



5 | Trajetórias cruzadas 341

Fig. 5.13. Quadro com cadeiras 
desenhadas por Jacob Ruchti para 
a loja Branco & Preto (decorações 
e artesanato). Fonte: 5HYLVWD�
$FUySROH, n. 177, 1953. 

Essa ausência, no caso dos itens de mobiliário, é recorrente nas 
produções que envolvem têxteis, não apenas pelo trabalho das mulheres, 
mas também por uma concepção do período sobre o tecido como um 
material secundário, que envolve o item, mas não o estrutura. Nesse 
sentido, a autoria do objeto caberia ao designer que o elabora a partir 
do material considerado estruturante e, na maioria dos casos em que 
existe essas parcerias, não há sequer menção a essas pro!ssionais e às 
especi!cações de seus trabalhos. 

Esses aspectos podem ser observados nas trajetórias de Klara 
Hartoch e Fayga Ostrower. No caso de Klara, a partir da criação de tecidos 
para mobiliário, exemplo do trabalho em parceria com o arquiteto Galiano 
Ciampaglia, mencionado no per!l da designer. Já em Fayga, a produção 
de estampas aparece em algumas peças de mobiliário do designer Joaquim 
Tenreiro, abordadas em seu per!l. Também é importante destacar que os 
tecidos estampados de Klara foram comercializados em várias lojas, como 
na Interiores Modernos Tecidos, de Décio Vieira, e na Oca, de Sergio 
Rodrigues, o que levanta a possibilidade de que esses materiais foram 
utilizados na produção de outros designers de mobiliário do período, 
mesmo que não documentados. 

 Em relação à trajetória de Irene Ruchti documentada nesta 
pesquisa, há diversas parcerias de trabalho em que a artista colaborou ao 
lado de arquitetos do período, como é o caso do Museu Felícia Leirner, em 
Campos do Jordão/SP. No !nal da década de 1970, após a morte de Jacob 
Ruchti, Irene integrou a equipe dos arquitetos Giancarlo Gasperini e seus 
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sócios Plínio Croce e Roberto A"alo, estes dois últimos ex-integrantes da 
loja Branco & Preto. Em reportagem da época (O Estado de São Paulo, 
10 de março de 1979), o projeto paisagístico foi atribuído a Irene e o 
arquitetônico a Giancarlo Gasperini. Em entrevista, Irene nos apresentou 
essa matéria e destacou a menção ao seu nome. Como se tratava de um 
museu ao ar livre, a artista relatou que além do paisagismo em si, também 
foi responsável por pensar a relação entre a disposição das esculturas e os 
elementos naturais no projeto. 

Fig. 5.14. Quadro com imagens do 
Museu ao ar livre Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santoro. Projeto 
arquitetônico: Giancarlo Gasperini, 
3OtQLR�&URFH�H�5REHUWR�$µDOR��
SURMHWR�DF~VWLFR��,JRU�6UHVQHZVN\��
e projeto paisagístico: Irene 
Ruchti. Fonte: Museu Felícia 
Leirner. 
 

Ao procurarmos no acervo digital do Museu Felícia Leirner, 
encontramos o apontamento no Plano diretor da instituição (2020) 
sobre os pro!ssionais envolvidos no projeto arquitetônico do espaço, que 
inclui o auditório Claudio Santoro. O documento menciona os arquitetos 
Giancarlo Gasperini, Plínio Croce e Roberto A"alo, responsáveis pela 
construção, e Igor Sresnewsky, que colaborou com o projeto acústico. 
Não há nenhuma citação ao projeto paisagístico de Irene Ruchti. 

Por meio desse aspecto e das trajetórias que estudamos nesta tese, 
podemos perceber as presenças do trabalho das mulheres em diferentes 
circuitos pro!ssionais de arte, design e arquitetura e, ao mesmo tempo, as 
ausências em torno da documentação dessas produções, seja nos acervos, 
seja em grande parte das pesquisas acadêmicas desses campos. Essa 
re"exão nos leva a considerar que há mecanismos de ocultamento que, ao 
longo do tempo, se transformam em apagamentos em torno da produção 
de mulheres. Não quer dizer que as mulheres não tiveram uma atuação 
signi!cativa nos projetos da época, mas sim que suas participações foram, 
aos poucos, se dissipando nos registros e nas documentações.
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Quando olhamos para a documentação de Luisa Bernacchi 
Sambonet, no acervo do MASP, por exemplo, percebemos uma série 
de lacunas presentes em sua trajetória, ainda que na década de 1950 ela 
tenha sido um ponto central no projeto do Primeiro Des!le da Moda 
Brasileira. Essas lacunas muitas vezes se relacionam com as ambiguidades 
e imprecisões em torno do trabalho que Luisa executou no espaço do 
museu naquele período.  Mesmo tendo liderado uma o!cina de produção 
de vestuário e acessórios para o evento, ela não era institucionalizada como 
docente. Essas imprecisões também se relacionam com as ambiguidades 
em torno do trabalho que ela executou no espaço do museu naquele 
período. Outro aspecto que torna mais complexo o mapeamento acerca 
de seu trabalho, refere-se ao fato de que essa produção foi compartilhada 
com Roberto Sambonet, seu marido à época, além de um grupo de artistas 
e designers que atuou junto à iniciativa. 

O propósito do des!le era articular a produção têxtil industrial com 
as intenções pedagógicas do MASP de formar pro!ssionais e promover 
a circulação dos ideais modernos nos objetos por meio dos eventos 
culturais. A inserção da moda no museu se iniciou um ano antes, com 
a criação de um Instituto de Costumes. Essa seção do museu não tinha 
apenas um caráter de registro, mas havia sido criada para ser um elo de 
diálogo entre a instituição e a indústria. Segundo o que consta na revista 
Habitat (1951, n. 3, p. 45), “o instituto não é concebido como um simples 
museu estático, mas sim como um organismo vivo apto para a criação e o 
desenvolvimento da indústria têxtil e do vestuário”. 

Naquele ano, uma das iniciativas do instituto foi o Des!le de 
Costumes Antigos e Modernos que ocorreu no MASP, em 1951. O evento 
reuniu peças da época, muitas delas elaboradas por Christian Dior, roupas 
antigas doadas por vários acervos, além de um vestido de Salvador Dalí28, 
que imaginava uma vestimenta para o ano de 2045, cem anos depois 
de sua criação. O evento também contou com o apoio de Paulo Franco, 
proprietário da Casa Vogue de São Paulo29. 

Depois dessa experiência, o museu planejou ampliar as intenções 
do instituto, não apenas reunindo e exibindo as peças de vestuário, mas 
também desenvolvendo as peças em suas o!cinas. A ideia era elaborar os 
tecidos e as peças em parceria com a indústria têxtil e comercializar as 
roupas e os acessórios na loja Mappin. 

28. O que consta no acervo é que o 

vestido em MHUVH\ de seda azul claro 

foi desenhado por Salvador Dalí e 

confeccionado pelo costureiro russo 

Karinska. 

29. A Casa Vogue foi um importante 

espaço para a comercialização de 

artigos de luxo em São Paulo nesse 

período. A respeito dessa iniciativa do 

MASP, a pesquisadora Maria Claudio 

Bonadio (2014, p. 45) escreve que 

foi Paulo Franco quem poderia ter 

viabilizado o evento com as peças da 

marca Dior, pois ele já tinha acesso a 

esses produtos por meio de sua loja.



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida344

Fig. 5.15 e 5.16. 'HV´OH�GH�
FRVWXPHV�DQWLJRV�H�PRGHUQRV 
no MASP, em 1951. Imagem à 
esquerda: Napoleão de Carvalho, 
modelos da Dior, Lina Bo Bardi 
(ao centro), Paulo Franco e 
sra. (da Casa Vogue, Brasil). Na 
imagem à direita: Pietro M. Bardi, 
modelos da Dior, a esposa de 
Paulo Franco (cujo nome não 
foi encontrado), Lina Bo Bardi 
e Paulo Franco (Casa Vogue, 
Brasil). Foto: Peter Scheier. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP / 
Instituto Moreira Salles.

A conjuntura dos fatores naquele momento era bastante favorável 
ao diálogo entre museu e indústria. O pesquisador Felipe Loureiro 
(2006, p. 192) detalha que a produção têxtil paulista cresceu de forma 
signi!cativa durante a Segunda Guerra, principalmente impulsionada pela 
exportação. Antes da guerra, o estado praticamente não comercializava 
tecidos no mercado internacional. Nos anos que antecederam o des!le 
no MASP, o capital das fábricas têxteis aumentou em mais de 50% (de 
1944-1950), o número de trabalhadores em 22% e o valor da produção 
em quase 10%. Em termos gerais, Loureiro (id., p. 241) registra que, em 
1950, o capital reunido das indústrias têxteis paulistas representava 10% 
de todo o capital industrial do país. 

Esse projeto de diálogo entre o MASP e a indústria têxtil, intitulado 
Primeiro Des!le da Moda Brasileira, !cou sob responsabilidade de Luisa 
Sambonet. Em uma entrevista ao pesquisador e jornalista Gilmar de 
Carvalho30, Luisa contou que a iniciativa deixou Assis Chateaubriand 
entusiasmado e decidiu reunir uma equipe para a tarefa:

Clara Hartoch, que escapou de um campo de concentração, professora 
de tecelagem no MASP, fazia tramas e tessituras para a coleção. Gabriella 
Pascolato, da fábrica Santa Constança, estampava a seda, novidade para 
ela, que a tecia lisa e monocromática. As malhas também eram feitas sob 
medida para o des!le e Luisa cuidava dos tons, dos !os e da qualidade 
!nal. As costureiras trabalhavam no próprio MASP. O esforço envolvia 
artistas, industriais e o comércio, por meio do Mappin, que exporia as 
peças em suas vitrinas e faria encomendas à equipe que não teve como 
supri-las, despreparada que estava para uma produção em série. Luiza 
também recrutava modelos, nas ruas. (CARVALHO, s/d)

30. A reportagem foi veiculada no 

&DGHUQR�(9$, no 'LiULR�GR�1RUGHVWH, 

no início dos anos 2000. Ela nos foi 

cedida por Tom Sambonet junto a 

um manuscrito elaborado por Luisa 

Sambonet no mesmo período. 
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Já na matéria veiculada à época na revista Habitat (1952, n. 9, p. 
66), Luisa escreveu que a maior parte dos vestidos, sapatos e alguns dos 
tecidos foram elaborados por Roberto Sambonet e que a iniciativa contava 
com um conjunto de artistas e designers, que trabalhariam pela moda 
brasileira, como mencionamos em seu per!l. Ao buscarmos o vínculo de 
Luisa no MASP, não encontramos nenhum registro que deixasse explícito 
que ela havia atuado na instituição como docente ou responsável pela 
o!cina de produção das peças desenvolvidas para o des!le de 1952. No 
entanto, pelos relatos de sua atuação, consideramos que ela participou 
desse projeto e, dessa forma, contribuiu para a consolidação do propósito 
de formação do museu nesse período. 

Fig. 5.17. Quadro com imagens 
de duas modelos vestidas com as 
peças produzidas para o Primeiro 
'HV´OH�GD�0RGD�%UDVLOHLUD� 
ocorrido no MASP em 1952. Fotos: 
Peter Scheier e Nelson Jurno. 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP/ Instituto 
Moreira Salles.
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A parceria entre Luisa e Roberto Sambonet no MASP repercutiu 
no trabalho que o casal desenvolveu na Itália, logo após o retorno à 
Europa, ainda na década de 1950. Estabelecidos novamente em Milão, 
ambos realizaram projetos para a loja de departamentos La Rinascente. 
Diferentemente do que ocorreu no museu de São Paulo, que buscou uma 
aproximação junto à indústria e à loja Mappin, no caso da Itália foi a 
rede La Rinascente que estabeleceu um papel como espaço expositivo por 
meio de grandes mostras ao longo das décadas de 1950 e 1960. Uma delas 
foi a exposição India. Tradizione attualità mode colore, desenvolvida em 
conjunto por Luisa e Roberto Sambonet, em 1959. Quando veri!camos 
a atribuição do trabalho realizado por cada um, a ela coube o texto do 
catálogo e, a ele, a curadoria dos produtos e projeto grá!co da exposição. 
No entanto, não podemos dizer ao certo que não houve participação de 
Luisa também na curadoria e na concepção da mostra, já que ambos 
viajaram juntos para selecionar os artigos que seriam expostos. 

Fig. 5.18. Catálogo da exposição 
,QGLD��7UDGL]LRQH�DWWXDOLWj�PRGD�
FRORUH, que fez parte do projeto 
de grandes exposições temáticas 
na /D�5LQDVFHQWH durante as 
décadas de 1950 e 1960. Texto do 
catálogo: Luisa Sambonet; projeto 
JUi´FR��5REHUWR�6DPERQHW��
IRWRJUD´D��6HUJH�/LELV]HZVNL��
Fonte: 5LQDVFHQWH�$UFKLYHV.

O pesquisador Matteo Iannello (2016, p. 49), ao documentar a 
produção realizada por Roberto Sambonet para a loja La Rinascente, 
esclarece que além das mostras, o artista foi responsável por projetos de 
vitrine e des!le na segunda metade da década de 1950. Em um desses 
casos, integrou a equipe que planejou um catálogo distribuído em dois 



5 | Trajetórias cruzadas 347

des!les, montados e organizados pela assessoria de imprensa da empresa, 
que era dirigida por Luisa Sambonet. 

Fig. 5.19. Vitrine de primavera da 
loja /D�5LQDVFHQWH��com projeto de 
Roberto Sambonet (1957). Fonte: 
5LQDVFHQWH�$UFKLYHV.

Além dos trabalhos compartilhados, a atuação diversa que Luisa 
teve no MASP e na La Rinascente se aproxima de alguns trabalhos na 
área de moda que ainda não haviam sido formalmente descritos na 
época, como designer de moda, coordenadora de criação e de des!les. 
Isso !ca explícito em duas de suas falas: uma a Gilmar de Carvalho (s/d), 
em que a!rma ter supervisionado todo o trabalho do Primeiro Des!le 
da Moda Brasileira, e a segunda em seu manuscrito (SAMBONET, s/d), 
quando escreve que o seu trabalho, à época, era  acompanhar a criação e 
a produção das peças, cargo que não existia ainda. 

Na trajetória de Luisa Sambonet, há alguns aspectos importantes 
para compreendermos a dimensão dos projetos coletivos e na 
documentação de suas atribuições. Tanto no caso do MASP, quanto 
na La Rinascente, o registro que encontramos de sua participação foi 
por meio de dois textos escritos por ela sobre as iniciativas (Sambonet, 
1952 e 1959). O papel que Luisa desempenhou em São Paulo junto ao 
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MASP, quando esteve à frente da o!cina de produção das peças para o 
des!le de 1952, nos direciona a pensar nas relações de sociabilidade que 
a inseriram nesse contexto. Sua proximidade com a indústria paulista se 
deu por meio de seu pai, Enrico Bernacchi, e seu tio, Clemente Bernacchi.  
Segundo registro de uma mudança no contrato da empresa de Enrico 
Bernacchi, publicado em 1949 no Jornal de Notícias31, Luisa Sambonet 
passava a integrar a sociedade ao lado de sua mãe, Helena Giussani. 
Nesse sentido, podemos observar na atuação de Luisa Sambonet junto à 
iniciativa que atrelava a moda ao MASP, na década de 1950, como um elo 
que movimentava essas relações a partir da própria intenção do museu de 
se conectar com a indústria paulista na época. 

Na década de 1960, a proximidade entre a arte, o design e a indústria 
têxtil continuou a ser elaborada, dessa vez, fora do museu, pela Rhodia. 
Uma série de des!les com estampas de artistas e designers foi apresentada 
em várias edições da Fenit, em São Paulo. Nos anos de 1970, parte desse 
material foi doada para o MASP, onde foi exibida em 1975. Segundo Pietro 
M. Bardi, diretor do museu à época, em cartas e documentos sobre a 
exibição presentes no acervo do MASP, havia a intenção de retomar uma 
ideia anterior em torno do museu do costume e da articulação com a moda 
brasileira, repetindo o propósito da década de 1950.

Nas pastas da exposição de 1975, no acervo do museu, não há 
uma relação de todos os nomes de artistas e designer que participaram 
da mostra. Porém, encontramos uma lista parcial com os nomes de Lula 
Ayres Cardoso, Fayga Ostrower, Willys de Castro, Carybé, Carmélio Cruz, 
Aldemir Martins, Hércules Barsotti, Fernando Lemos, Maria Bonomi, 
Nelson Leirner e Alfredo Volpi. Nesse conjunto, podemos destacar o pintor 
Carybé, que havia integrado a equipe de artistas que !zeram parte do 
Primeiro Des!le da Moda Brasileira, em 1952. Além dele, Aldemir Martins 
também integrava o corpo docente do IAC à época, na o!cina de gravura. 

Aldemir Martins se aproximou do MASP primeiro como aluno, 
em 1949, em um curso de História da Arte, ministrado por Pietro M. 
Bardi. Depois, foi assistente de Poty Lazzarotto na o!cina de gravura, que 
acabou assumindo no ano de 1951, mesmo período da criação do IAC. 
Uma das alunas do curso de gravura, no início da década de 1950, era 
Cora Pabst32, que em 1952 se casou com Aldemir. A artista havia tentado 
integrar o corpo discente do curso de desenho industrial, segundo consta 
na lista de candidatas e candidatos no acervo do MASP, mas não foi 
selecionada. 

31. -RUQDO�GH�1RWtFLDV/SP. 6�$�

&RPpUFLR��5HSUHVHQWDo}HV�H�

$GPLQLVWUDomR�6DFUD. 19 de julho de 

1949. 

32. Cora Pabst Parisi (1920-2013) 

nasceu e viveu em São Paulo. Antes 

de sua união com Aldemir Martins, 

foi casada com o empresário Heládio 

Parisi por mais de dez anos. No início 

da década de 1950, a artista participou 

de duas exposições coletivas: ,;�

([SRVLomR�&ROHWLYD�GD�$VVRFLDomR�

3DXOLVWD�GH�%HODV�$UWHV (1950) e 16º 

6DOmR�3DXOLVWD�GH�%HODV�$UWHV (1951), 

com uma menção honrosa na categoria 

pintura. Nas décadas seguintes, 

também trabalhou como modelo 

IRWRJUi´FD��8P�SRXFR�GD�WUDMHWyULD�GH�

Cora Pabst é mencionada na pesquisa 

de Marcos Tardin (2017) sobre a vida e 

obra de Aldemir Martins. 
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O casal, que se conheceu no MASP, realizou alguns trabalhos em 
conjunto, produção que repercutiu nas criações de Aldemir Martins com 
a Rhodia. Em entrevista a esta pesquisa33, a !lha do casal, Mariana Pabst 
Martins, relatou que ainda na primeira metade dos anos de 1950, Cora 
Pabst produziu várias peças de vestuário com estampas e desenhos de 
Aldemir Martins. Em matéria do jornal Correio da Manhã34, encontramos 
uma foto de Aldemir Martins mostrando à atriz Tônia Carrero o vestido 
com seus desenhos, elaborado por Cora Pabst, que ela mesma vestia na 
ocasião da II Bienal Internacional de Arte de São Paulo.

 Nesses circuitos de formação e sociabilidade na década de 1950, 
percebemos a existência de parcerias conjugais que repercutiram em 
trabalhos conjuntos. Isso ocorreu no caso de casais formados antes do 
MASP e que atuaram nos projetos do museu, como é o caso de Lina Bo 
Bardi e Pietro M. Bardi, e de Luisa Sambonet e Roberto Sambonet. Mas 
também em casais que se formaram naquele espaço, exemplo de Irene 
Ruchi e Jacob Ruchti, e de Aldemir Martins e Cora Pabst. 

 Em 2015, o MASP reeditou a exposição Rhodia de 1975, reunindo 
peças do acervo que foram doadas na década de 1970. Nesse conjunto, 
encontramos 42 artistas e designers de moda, com um grande número de 
estampas e desenhos de Aldemir Martins. No entanto, o nome de Fayga 
Ostrower, que constava na relação de 40 anos antes, não apareceu na 

Fig. 5.20 e 5.21. Aldemir Martins 
entre alunos do curso de História 
da arte para monitores, em 1949, 
no MASP. Aldemir Martins, Cora 
Pabst e a atriz Tônia Carrero na 
premiação da II Bienal de São 
Paulo, em 1954. Fonte: MASP e 
Marcos Tardin (2017, n.p.). 

33. A entrevista foi realizada no dia 12 

de novembro de 2018. 

34. (QWUHJXHV�RV�SUrPLRV�GD�,,�%LHQDO, 
reportagem veiculada em 27 de janeiro 

de 1954.
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relação das autorias. Desse coletivo apresentado mais recentemente, três 
são mulheres: duas artistas, Isabel Pons e Maria Bonomi, e uma designer 
de moda, Sônia Coutinho35. 

No entanto, entre as artistas e designers que fazem parte desta 
pesquisa, a única com documentação institucionalizada em um instituto 
dedicado à memória e ao registro de seu trabalho é Fayga Ostrower. 
Mesmo assim, muitas de suas elaborações em têxteis só passaram a ser 
catalogadas nos últimos anos. A produção da artista em tecidos ainda 
ocupa uma posição secundária no conjunto de suas obras. Ao analisarmos 
sua trajetória por meio desses artefatos e, de maneira mais ampla, pelas 
práticas de design, observamos uma produção extensa e muito ligada à 
proposta do MAM Rio, onde Fayga atuou como docente, de articulação 
entre arte e indústria. 

 Um desses casos foi a participação de Fayga Ostrower no prêmio 
Formiplac. Na década de 1950, o MAM Rio tentou estimular esse diálogo 

35. Não encontramos muitas 

informações sobre Sônia Coutinho. Há 

uma publicidade de suas criações com 

tecido da Tricostyl na revista 5HDOLGDGH�

/SP, em 1968 (edição 31). Anos antes, 

em uma matéria de 1965, a revista 

0DQFKHWH reuniu seis empresárias de 

São Paulo do ramo têxtil, que iriam 

expor na VIII Fenit, entre elas Gabriella 

Pascolato e Sônia Coutinho.  
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Fig. 5.22. Quadro com três peças: 
vestido longo evasê, estampa de 
Isabel Pons (1965), desenhado por 
$OFHX�3HQQD�H�-~OLR�&DPDUHUR��
vestido curto trapézio, Maria 
Bonomi (1968), desenho do 
vestido desconhecido; e vestido 
longo com echarpe, estampa de 
Carybé, desenhado por Sonia 
Coutinho. Fonte: Catálogo da 
exposição $UWH�QD�PRGD��FROHomR�
0$63�5KRGLD, 2015. 

com o planejamento de uma escola técnica de criação, mas o projeto 
não avançou. Porém, essa intenção se desdobrou em outras iniciativas 
como os cursos livres voltados para o design e as artes aplicadas, em 
uma perspectiva de ensino, e a iniciativa com a Companhia Química 
Industrial de Laminados, em 1961, que tinha como objetivo a formação e 
participação de pro!ssionais do campo artístico nas atividades industriais, 
como já mencionamos no per!l de Fayga.

 Um série de artistas, docentes e estudantes do MAM Rio 
participaram da iniciativa, que também resultou em uma exposição e 
posterior premiação. O prêmio Formiplac contemplou em sua maioria 
mulheres, entre elas Fayga Ostrower (1˚), Isolda Chapman (2˚) e Lygia 
Pape (prêmio especial). Esta última36, havia sido aluna de Fayga na 
década de 1950, e apesar de ter dedicado grande parte de sua trajetória 
pro!ssional ao campo das artes, também teve, assim como Fayga, uma 
atuação signi!cativa no design. 

 Fig. 5.23. Grupo de artistas no 
ateliê da )RUPLSODF, em processo 
de experimentação para os 
trabalhos que foram apresentados 
na exposição do prêmio 
)RUPLSODF. Em primeiro plano, 
SRGHPRV�LGHQWL´FDU�DV�DUWLVWDV�
Lygia Pape (à esquerda) e Dália 
Antonina (à direita). Fonte: -RUQDO�
&RUUHLR�GD�0DQKm, 1961.

A reportagem veiculada no jornal Correio da Manhã, de 23 
de fevereiro de 1961, relatou um grupo de artistas que foram ao ateliê 
Formiplac para realizar alguns experimentos, especialmente para o 
prêmio. Entre as mulheres, além de Lygia Pape, notamos a presença de 
Dália Antonina37, no primeiro plano da fotogra!a acima. As trajetórias de 

36. No campo do design, Lygia Pape 

desenvolveu uma série de cartazes e 

OHWUHLURV�SDUD�´OPHV�GR�&LQHPD�1RYR��

entre eles: 0DQGDFDUX�9HUPHOKR�(1961), 

9LGDV�6HFDV (1963) e 0HPyULD�GR�

&DQJDoR�(1965). Além disso, na década 

de 1960, a artista também projetou 

toda a identidade visual da marca de 

biscoitos 3LUDTXr. Sobre a trajetória 

de Lygia Pape no design, ver mais em: 

Viviane Merlino Rodrigues (2009). 

37. Dália Antonina Mello Franco Alves 

Neele (1918-1975) nasceu em Minas 

Gerais. Na década de 1930, a artista 

se mudou para o Rio de Janeiro, onde 

iniciou seus estudos com Cândido 

3RUWLQDUL��1R�´QDO�GRV�DQRV�GH�������

LQJUHVVRX�QD�)XQGDomR�*HW~OLR�

Vargas, onde foi aluna de Tomás Santa 

Rosa. Em 1949, realizou sua primeira 

exposição individual no prédio do 

Ministério da Educação e Cultura (RJ). 

Já nos anos de 1950, abriu a galeria de 

arte e decoração $WHOLHU. 
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Dália e Fayga Ostrower se cruzaram por várias vezes ao longo das décadas 
de 1940 e 1950. Ambas frequentaram o curso de Desenho e Artes Grá!cas 
da FGV, onde foram alunas de Tomás Santa Rosa, e tiveram exposições 
individuais no prédio do Ministério de Educação e Cultura do Rio de 
Janeiro, Fayga Ostrower em 1948 e Dália Antonina no ano seguinte. 

Já em 1952, Dália inaugurou a galeria Atelier, loja de arte e de 
decoração em Copacabana, no circuito artístico do Rio de Janeiro naquele 
período. Além de comercializar os tecidos desenvolvidos por Fayga 
Ostrower, o espaço também expôs alguns de seus trabalhos em arte, 
como foi o caso da exposição de 1953, que reuniu obras de treze artistas 
modernistas. Junto a Fayga, !zeram parte a própria Dália Antonina, 
Margareth Spence, Lygia Pape, entre outras38.

Nesse circuito de lojas e galerias cariocas também estava a Interiores 
Modernos Tecidos, iniciativa do pintor Décio Vieira39 que, assim como a 
Atelier, comercializava os tecidos de Fayga. É importante mencionar que 
Décio Vieira foi aluno do curso de Desenho e Artes Grá!cas da FGV, 
assim como Fayga Ostrower e Dália Antonina. Na década de 1950, Décio 
foi professor do MAM Rio ao lado de Fayga, ele de Desenho e pintura e 
ela, no curso de Composição e análise crítica. 

Esse circuito de relações demonstra a ampliação das fronteiras entre 
a arte e o design nesse período e um diálogo constante entre os espaços 
de formação e os circuitos pro!ssionais. Esses aspectos estavam presentes 
nas falas de Fayga em inúmeras matérias de jornais e também no texto 
que escreveu sobre a sua produção em tecidos para a exposição no MAM 
Rio, em 1958. Segundo a artista, como os padrões apresentados nos 
têxteis eram destinados para !nalidades industriais, havia a necessidade 
de repensar a gravura para os processos de estampagem. Ela fazia essa 
adaptação principalmente pelo uso da cor, separando-as em camadas e 
aproveitando a própria cor de fundo do tecido como um elemento para 
dar tonalidade. O uso de poucas cores e a exploração dos planos verticais 
e horizontais faziam parte de sua intenção de relacionar esse material aos 
campos da arquitetura e do design naquela época. 

Por meio da trajetória de Fayga Ostrower, percebemos sua atuação 
diversa em várias práticas artísticas e um processo de complementaridade 
entre os seus trabalhos. Esses cruzamentos entre os campos não estavam 
presentes apenas nos artefatos, mas também junto a seus agentes. Um 
desses casos é a atuação de Tuni Murtinho, que diagramou o catálogo 
dessa mesma exposição de Fayga em 1958, no MAM Rio. A artista e 

38. A relação de todas as artistas 

consta de maneira mais detalhada no 

SHU´O�GH�)D\JD�2VWURZHU��FDStWXOR���

desta pesquisa. 

39. A pesquisadora Vanessa Mendonça 

(2021) analisa a produção da Interiores 

Modernos Tecidos a partir do acervo 

do pintor Décio Vieira. 
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gravadora foi aluna da instituição na década de 1950, onde também atuou 
na produção de outros materiais grá!cos40 para o museu. 

Fig. 5.24 e 5.25. Catálogo da 
exposição *UDYXUDV�GH�)D\JD�
2VWURZHU, que ocorreu no 
MAM Rio, em 1958 (imagem 
à esquerda). Fayga Ostrower 
ao lado da também artista e 
gravadora Tuni Murtinho no MAM 
Rio, em 1958 (imagem à direita). 
Fonte: Acervo do MAM Rio e 
-RUQDO�&RUUHLR�GD�0DQKm (Acervo 
Arquivo Nacional).

Os trabalhos de mulheres se cruzaram nos circuitos artísticos, mas 
também em outros espaços pro!ssionais e de formação. Na década de 
1960, Fayga Ostrower integrou a equipe de pro!ssionais colaboradores 
e docentes do Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE), uma das 
iniciativas da Escolinha de Artes do Brasil (EAB), ao lado de Anísio 
Teixeira, Helena Antipo$, Ferreira Gullar, Nise da Silveira, Edison 
Carneiro, Ana Mae Barbosa, entre uma extensa equipe. A instituição, que 
foi responsável pela formação de gerações de arte-educadores no Brasil, 
se dedicava, à época, ao aprimoramento de professores no ensino de arte. 

Anos antes, em 1948, a EAB foi fundada por Augusto Rodrigues, 
Lúcia Alencastro Valentim e Margaret Spence, com a !nalidade de cursos 
de experimentação em artes para crianças. Além das duas fundadoras, 
Ana Mae Barbosa (2019) destaca ainda a atuação de Noêmia Varela41, 
como orientadora teórica e prática na instituição. Antes de se mudar para 
o Rio de Janeiro e assumir a diretoria técnica da EAB, Noêmia já havia 
fundado a Escolinha de Arte do Recife. 

Três mulheres !zeram das Escolinhas a grande escola modernista do 
ensino da arte no Brasil: Margaret Spencer, que criou a primeira Escolinha 
com o artista plástico Augusto Rodrigues, era uma escultora americana 
que conhecia as Progressive Schools e o movimento de arte/educação já 
bastante desenvolvido nos Estados Unidos, segundo depoimento de Lúcia 
Valentim a Sebastião Pedrosa. A segunda destas mulheres que !zeram a 
Escolinha foi a própria Lúcia Valentim, que assumiu a direção da Escolinha 
de Arte do Brasil durante uma prolongada viagem de Augusto Rodrigues 

40. Tuni Murtinho trabalhou para 

o MAM Rio, onde diagramou uma 

série de catálogos de exposições 

realizadas no museu, entre elas: 

$OIUHGR�9ROSL�5HWURVSHFWLYD (1957), ��

$UWLVWDV�8UXJXDLRV��0DULD�)UHLUH�H�-RVp�

&RVWLJOLROR (1957); $ORtVLR�0DJDOKmHV�

3LQWXUD�H�$UWH�*Ui´FD (1958), *UDYXUDV�

GH�-RKQQ\�)ULHGODHQGHU (1959); 0LOWRQ�

'D�&RVWD���3LQWXUD�H�'HVHQKR (1959), 

$OH[DQGHU�&DOGHU�HVFXOWXUD��JXDFKH 

(1959) e 3LQWXUD�GH�,RQH�6DOGDQKD 

(1959). Cf. Graziela Naclério Forte. 

Universidade de Campinas. s/d. 

41. Em Recife, a artista e educadora 

havia sido aluna de Augusto Rodrigues, 

um dos fundadores da EAB, e Aloísio 

Magalhães, designer pernambucano 

que atuou no Rio de Janeiro (MAM Rio 

e Esdi).
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ao exterior. In"uenciada por Guignard, de quem foi aluna, imprimiu uma 
orientação mais sistematizada à Escolinha e se desentendeu com Augusto 
quando este retornou ao comando. Entrou em cena, então, Noêmia Varela. 
Augusto Rodrigues conseguiu convencê-la, depois da morte de seu pai, 
a deixar o Recife, uma cadeira na Universidade Federal de Pernambuco, 
a própria Escolinha de Arte do Recife e rumar para o Rio de Janeiro. 
(BARBOSA, 2019, n.p.)

 Entre as primeiras pro!ssionais que !guraram como docentes na 
EAB no início da década de 1950 estava Olly Reinheimer, que se dedicou 
a dar aulas de modelagem em cerâmica para crianças. Na década anterior, 
Olly havia sido aluna de Margaret Spence, que mais tarde se tornaria 
professora do MAM Rio, instituição onde Olly frequentou diversos 
cursos livres. No mesmo período em que Olly foi professora da EAB, a 
artista estava vinculada ao MAM Rio como aluna. Foi também durante 
os anos de 1950 que a produção de Olly gradualmente se transferiu da 
cerâmica para os tecidos pintados e, posteriormente, para as peças de 
vestuário. Estabelecida em um ateliê que funcionava em sua residência 
em Ipanema, no Rio de Janeiro, Olly estava próxima de um conjunto 
de galerias e lojas de arte e de design da zona sul da cidade. Por meio 
dessa rede, a artista mobilizou uma clientela que fazia parte do circuito 
cultural daquela época, como a escritora Clarice Lispector, a artista Tuni 
Murtinho e a atriz Duda Cavalcanti.

Na década seguinte, a artista participou de duas exposições 
individuais no espaço do museu carioca. Na mostra de 1960, Olly 
apresentou diversos tecidos pintados em um processo de experimentação 
mais voltado às práticas manuais em peças únicas. Já em 1969, ela exibiu 
uma série de produtos de vestuário, que intitulou de vestidos-objeto, em 
um caminho para uma produção mais ampliada, em uma perspectiva 
seriada, com um diálogo maior com o campo do design. Nesse sentido, 
podemos perceber que a trajetória de Olly como artista estava ligada a sua 
produção em tecidos e vestuário e foi nessa área que ela se pro!ssionalizou 
e passou a ser reconhecida. 

Entre as duas exposições de Olly no MAM Rio, a de 1960 e a de 
1969, ocorreram outras quatro exibições de trabalhos têxteis elaborados 
por mulheres: os tecidos pintados de Hilda von der Schulenburg (1961) e 
de Hilda Campo!orito (1962); e as tapeçarias de Gina Prado (1961) e de 
Eila Ampula (1968). Na década anterior, como já mencionamos, o museu 
havia exposto os tecidos estampados de Fayga em sua mostra de 1958. 

Fig. 5.26 e 5.27. À esquerda, a 
artista no ateliê elaborando seus 
tecidos pintados e, à direita, 
em uma prova com modelo 
de um vestido confeccionado 
por ela (imagem à direita). 
Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP (imagem 
à esquerda) e Acervo Olly e 
Werner Reinheimer (imagem à 
direita). 

��� Essas exposições podem ser�

visualizadas nR TXDGUR 2, na 

Introdução�desta tese (capítulo 1).

��� Genaro de Carvalho (1926-1971)�

nasceu em Salvador, na Bahia. Na�

década de 1940, o artista e tapeceiro�

se mudou para o Rio de Janeiro, onde�

estudou na Sociedade Brasileira de
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No entanto, no caso do MAM Rio, os artefatos têxteis não !caram 
restritos aos trabalhos de mulheres. Entre 1952 e 1974, houve exibições 
de tapeçarias de Burle Marx (1956), Genaro de Carvalho (1957), Atelier 
Douchez-Nicolas (1966), além de mostras coletivas42. Podemos observar, 
no caso de Genaro de Carvalho43, que a dimensão do trabalho de mulheres 
está presente. Em sua exposição na década de 1950 no MAM Rio, há uma 
série de reportagens que relatam a participação de bordadeiras da Bahia 
que executaram suas peças. Na imagem seguinte (!gura 5.28), podemos 
ver o artista, sua esposa, à época, Nair de Carvalho, e no plano de fundo, 
mais de 60 artesãs que trabalhavam em suas tapeçarias. 

A produção artesanal em uma perspectiva coletiva também esteve 
presente nas exposições no MASP em diversas ocasiões. Em 1975, Edmar 
de Almeida44 e um grupo de tecedeiras do Triângulo Mineiro têm uma 
mostra de seus trabalhos na exibição Repassos: exposição-documento, 
onde foram reunidas 26 obras têxteis. O evento foi montado pela arquiteta 
Lina Bo Bardi e a parte visual e sonora foi concebida por Flávio Império, 
que apresentou um curta-metragem sobre as artesãs mineiras intitulado 
Colhe, Carda, Fia, Urde e Tece. A exposição ganhou, naquele ano, o prêmio 
de melhor mostra pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Belas Artes (SBBA). Em 1949, foi aluno 

da eFROH�QDWLRQDOH�VXSpULHXUH�GHV�

EHDX[�DUWV e frequentou o ateliê do 

pintor cubista André Lhote, em Paris. 

Também teve como professor Maurice 

Brunel, no curso de artes decorativas 

na $FDGpPLH�GH�OD�*UDQGH�&KDXPLqUH. 

No início da década de 1950, Genaro 

começou a transpor os desenhos para 

tapeçarias. Em 1954, conheceu Jean 

Lurçat, em uma viagem do tapeceiro 

francês pelo Brasil, que visitou seu 

ateliê na Praça do Campo Grande, 

em Salvador. Em 1955, realizou sua 

primeira exposição de tapeçarias na 

3HWLWH�*DOHULH, no Rio de Janeiro. Sobre 

a trajetória do artista, ver mais em 

Alejandra Muñoz (2012). 

44. Edmar José de Almeida (1944-) 

nasceu em Araxá, Minas Gerais. Entre 

os anos de 1963 e 1966, estudou 

Letras na Universidade de Brasília. 

)RL�QR�~OWLPR�DQR�GD�IDFXOGDGH�TXH�R�

artista passou a coletar desenhos da 

tecelagem em Minas Gerais e Goiás. 

Nos anos seguintes,  dedicou-se aos 

estudos de pintura e gravura. 
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Fig. 5.28. Genaro de Carvalho, 
à frente da imagem; em um 
segundo plano, Nair de Carvalho; 
nos planos de fundo, mais de 
60 artesãs que trabalhavam nas 
tapeçarias do artista. A imagem 
foi tirada em 1960, na concha 
DF~VWLFD�GR�7HDWUR�&DVWUR�$OYHV��
em Salvador, na Bahia. Fonte: 
Alejandra Muñoz (2012, p. 25). 
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O trabalho apresentou peças com desenhos !gurativos e de 
temática religiosa. As tecedeiras que elaboraram as peças junto à Edmar 
de Almeida constam nos documentos da exposição e nos materiais do 
acervo do MASP genericamente como um coletivo do Triângulo Mineiro, 
sem uma lista de nomes ou especi!cações de suas autorias e origens. Na 
década seguinte, o museu retomou a produção artesanal, dessa vez em 
um projeto patrocinado pela indústria química Du Pont Brasil. Ao longo 
dos três primeiros anos da década de 1980, foram expostas ano a ano: 
Cerâmica de Apiaí, cidade do Vale do Ribeira/SP; Tecidos de Minas, de 
um conjunto de localidades mineiras; e Bordados da caatinga do Piauí. 

No catálogo da exposição de 1982, o museu explicitou o vínculo 
da mostra com a intenção do MASP, desde sua fundação, em exibir a 
arte popular, como foram os casos de uma exposição de 1948 sobre a 
cerâmica pernambucana e da mostra A mão do povo brasileiro, realizada 

Fig. 5.29. Exibição 5HSDVVRV��
H[SRVLomR�GRFXPHQWR, com os 
trabalhos de Edmar de Almeida 
junto às tecedeiras do Triângulo 
Mineiro, que ocorreu no MASP, em 
1975. Fonte: Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP.
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em 1969, que reuniu uma série de objetos artesanais populares, um ano 
após a inauguração da sede do museu na Avenida Paulista. 

Na exibição Tecidos de Minas Gerais foram apresentadas por volta 
de 500 peças têxteis produzidas no estado, nas regiões de Resende Costa, 
Capela Nova e Presidente Bernardes, no Campo das Vertentes; Berilo, 
no Vale do Jequitinhonha; Salão do Encontro, uma obra social de Betim, 
na Grande Belo Horizonte; Carmo do Cajuru, Itaguara e Arcos, no oeste 
de Minas. Além da indústria Du Pont, a mostra contou com o apoio do 
Centro do Artesanato Mineiro e da Comissão de Desenvolvimento do 
Vale do Jequitinhonha - Codevale. Diferentemente de 1975, essa exposição 
trazia em seu catálogo o nome de algumas das peças que tiveram seus 
trabalhos expostos: Antonia de Araújo Iligino, Ana das Graças Amaral e 
Antonia Moreira dos Santos (Roça Grande, Berilo), Ana Resende Maia, 
Mafalda Cândida e Maria de Lourdes Pinto (Resende Costa); Madalena 
de Oliveira Rodrigues (Carmo de Cajuru), Maria da Conceição, Regina 
Dias e Cecília Gomes (Capela Nova), Manoela Dias, Auxiliadora Silva e 
Marlene Alves (Betim). 

Fig. 5.30 e 5.31. Página interna 
do catálogo da exposição 7HFLGRV�
GH�0LQDV, que ocorreu no MASP, 
em 1982 (imagem à esquerda) e 
convite para a mostra %RUGDGRV�
GD�&DDWLQJD�GR�3LDXt, exibida 
no museu em 1983 (imagem à 
direita). Fonte: Biblioteca e Centro 
de Documentação do MASP.
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Em 1983, o MASP apresentou os Bordados da Caatinga do Piauí, 
ainda uma parceria da Du Pont, dessa vez com apoio da Fundação 
Ruralista do Piauí. O projeto havia sido iniciado na década de 1960 por 
um líder religioso, Padre Lira, que levou a prática do bordado para a 
região de São Raimundo Nonato, com o objetivo de ensinar essa atividade, 
ao mesmo tempo em que incentivava o ingresso e a permanência das 
crianças na escola. Segundo o catálogo da exposição, o intuito mais amplo 
era manter a população em seu local de origem, evitando que migrasse 
para outros lugares do país. A maior parte das bordadeiras que aparece 
no material de divulgação é de meninas de 8 a 14 anos. Nas imagens 
que ilustram o catálogo, além dos trabalhos bordados em linho, algodão 
e cânhamo, há fotos de crianças trabalhando em grupo. A narrativa 
veiculada pelo museu e que repercutiu nas matérias sobre a mostra foi 
a do assistencialismo social, do anonimato e uma certa misti!cação da 
realidade social por meio da elaboração do trabalho infantil como uma 
maneira de sair daquela situação de pobreza. 

 Desde o início desta pesquisa, nos eventos culturais que 
selecionamos para a análise, conseguimos mapear uma série de mulheres 
que atuaram na produção de artefatos têxteis e integraram as equipes 
de diferentes exposições e iniciativas, mas que não tiveram seus nomes 
divulgados e seus trabalhos creditados. Além das artesãs mencionadas, 
tratadas como um coletivo uniforme e sem subjetividade45, há diferentes 
níveis de presenças, ausências e apagamentos nesses trabalhos. Ao 
pensarmos nas diferenças entre as mulheres e nas condições sociais que 
atravessam suas existências, é fundamental situar os contextos em que 
estão inseridas, sem colocá-las em uma perspectiva de uniformidade ou 
universalidade.

No mapeamento e na análise em torno do Primeiro Desf i le da 
Moda Brasileira, ainda na década de 1950, próximo do início de nosso 
recorte temporal, já podemos identif i car alguns desses casos, como 
limites desta pesquisa. Naquele projeto, encontramos uma série de 
imagens de costureiras, modelistas e modelos que participaram da 
iniciativa, mas que não estavam descritas na relação de prof i ssionais. Não 
sabemos quais eram seus vínculos, se trabalhavam para o MASP ou para 
as indústrias têxteis, ou por quanto tempo atuaram junto ao museu. Em 
um sentido mais amplo, e considerando as diferenças entre as mulheres 
que citamos até aqui, não havia, também, registro de uma série de outras 
informações relativas às artistas e designers documentadas nesta tese, 
como observamos nas inúmeras lacunas destacadas ao longo da pesquisa. 

45. A relação entre mulheres e

produção artesanal está presente em

investigações que esta pesquisadora

tem realizado junto à comunidade

de bordadeiras de Passira, em

Pernambuco, desde sua pesquisa de

mestrado (ALMEIDA, 2013). Nesse

percurso, o intuito traçado foi o de

compreender a organização social

da produção de bordados por meio

de uma diversidade de vivências e

de contextos que formam aquele

grupo, entendendo a atividade a partir

de uma perspectiva de trabalho e

SUR´VVLRQDOL]DomR��
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Fig. 5.32. Costureiras e 
modelistas fotografadas durante 
a preparação das peças para 
o 3ULPHLUR�'HV´OH�GD�0RGD�
%UDVLOHLUD. Fotos: Peter Scheier.
Fonte: Biblioteca e Centro
de Documentação do MASP/
Instituto Moreira Salles.
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Mesmo entre as seis artistas e designers centrais deste estudo, 

há diferenças signi!cativas em seus percursos e nos registros de suas 
trajetórias de vida e de trabalho. Se os objetivos da pesquisa eram os de 
compreender os acessos das mulheres à formação em design, aos circuitos 
pro!ssionais e, a partir disso, suas documentações, considerando os 
mecanismos de hierarquias e divisões presentes no design, ao !nal deste 
percurso percebemos a necessidade de expandir e colocar em relação 
esses acessos com uma série de fatores sociais que possibilitaram a entrada 
dessas mulheres no campo. 

 Ao pensar como os sujeitos se constituem a partir de diferentes 
posicionalidades sociais, como classe, gênero, raça e etnia, origem 
geográ!ca, a teórica feminista Audre Lorde (1980) menciona a formação 
desse sujeito múltiplo e atravessado por diferentes marcadores. É a partir 
desse conceito que Teresa de Lauretis vai direcionar esses engendramentos 
também para analisar os espaços em que os sujeitos estão inseridos. Nesse 
percurso, ela desenvolve a ideia de space-o"46, propondo deslocar o olhar 
das invisibilidades de uma ausência para uma existência fora de quadro e, 
assim, compreender uma dinâmica de representação entre o que é oculto 
e o que é visível nas produções culturais. 

No caso desta pesquisa, o nosso percurso se constitui por meio de 
uma abordagem que buscou situar o trabalho das mulheres no design 
tanto dentro quanto fora da documentação e das narrativas elaboradas pelo 
campo. Nossa tentativa foi a de cruzar e tensionar as atividades pro!ssionais 
e suas documentações em uma perspectiva de gênero, identi!cando os 
processos de apagamento na dinâmica mencionada por Teresa de Lauretis. 
Desdobrando o pensamento da teórica feminista e aplicando-o ao design, 
podemos encontrar visibilidades implícitas nos artefatos e em quem os 
produz, mas não explícitas no discurso do campo.  

A partir desse aspecto, passamos a compreender o trabalho das 
mulheres no campo do design também nessa dinâmica de uma existência 
fora do quadro, não apenas como uma ausência. Na trajetória das artistas 
e designers que documentamos, é frequente uma intensa participação na 
produção de artefatos, nos espaços de formação, nos circuitos pro!ssionais 
e nos ambientes expositivos. No entanto, no decorrer do tempo, seus 
percursos foram, aos poucos, sendo sub documentados ou, em algumas 
situações, não registrados. 

46. Esse conceito foi abordado mais

detalhadamente na Introdução desta

tese (capítulo 1).
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Ao acessar os mais diversos acervos, etapa fundamental para 
reconstituição das trajetórias de vida e de trabalho das mulheres que 
compõem esta tese, percebemos uma série de lacunas, que em um sentido 
mais amplo nos serviram como fontes. Entre essas faltas, há níveis distintos 
de presenças, ausências e apagamentos, o que nos levou a re"etir sobre os 
artefatos e as trajetórias por meio de seus engendramentos, não apenas 
no caso das relações de gênero, mas também em uma articulação com 
classe, raça e etnia, sexualidade, localização geográ!ca, materialidade do 
objeto, circuitos de legitimação, entre outros fatores. Nesse sentido, nos 
foi pertinente pensar nesses artefatos engendrados, imersos e atravessados 
por um conjunto de aspectos e relações que complexi!ca tanto a análise 
da atividade em si, quanto da documentação realizada pelo campo sobre 
essa produção. 

Portanto, observamos ao longo do trajeto de toda esta pesquisa, que 
não há como pensar as atividades de design e as narrativas mobilizadas 
pelo campo dissociadas de uma perspectiva social, econômica e política. 
Entendemos o design como um processo de representação coletivo, 
em que os artefatos projetados estão envelopados pelas relações sociais 
que os atravessam. Mais do que propor uma nova maneira de pensar a 
historiogra!a do campo a partir das trajetórias de mulheres, nos interessou 
questionar as hegemonias do design e as narrativas que as estruturam, 
examinando as presenças, as ausências e os apagamentos que marcam a 
história e as práticas do campo. 
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Esta pesquisa surgiu de uma inquietação dupla a respeito da 
documentação da trajetória pro!ssional de mulheres no design e do 
lugar ocupado pelos artefatos têxteis na historiogra!a desse campo do 
conhecimento. Nosso interesse inicial era o de compreender a atuação e 
a contribuição das mulheres por meio dos artefatos têxteis. Em relação 
ao recorte temporal desta tese, partimos do período de emergência da 
institucionalização do design no Brasil, em que surgiram diferentes 
espaços de formação para os pro!ssionais da área. Nesse sentido, 
o MASP e o MAM Rio, fundados no !nal da década de 1940, foram 
importantes laboratórios na elaboração e propagação das práticas de 
design, por meio das atividades artísticas e pedagógicas. 

Esses espaços contribuíram para a discussão e a rede!nição das 
práticas de projeto, aproximando os campos da arte, da arquitetura e do 
design. Seus princípios foram organizados, sobretudo, em relação a dois 
eixos: o primeiro deles se direcionava para a estruturação de um caráter de 
formação dos pro!ssionais por meio das atividades de ensino; o segundo 
estava atrelado ao público por meio das exposições, muitas delas constituídas 
a partir de uma orientação didática do que esses espaços entendiam por 
design� à época. É por esse motivo que entendemos o MASP e o MAM Rio 
no período, por meio de suas ações, como museus-escola. 

No início dos anos de 1950, o MASP estruturou a Escola de 
Desenho Industrial, que funcionou entre 1951 e 1953 no Instituto de 
Arte Contemporânea (IAC). Além do ensino em design, o instituto 
também promoveu um conjunto de cursos livres em pintura, escultura, 
paisagismo, fotogra!a, teatro e dança. Ao observarmos a participação das 
mulheres na primeira turma do curso de desenho industrial, encontramos 
no corpo de artistas e docentes nomes como Lina Bo Bardi, Elisabeth 
Nobiling e Klara Hartoch, que foi professora da o!cina de tecelagem e é 
uma das mulheres cuja trajetória foi documentada ao longo desta tese. 
O ateliê de tecelagem liderado por Klara estava atrelado ao segundo ano 
do curso de desenho industrial, mais especi!camente ao ciclo de o!cinas 
práticas, mas também podia ser cursado como uma modalidade livre. 
Seu funcionamento perdurou mesmo após o fechamento da Escola de 
Desenho Industrial. 

De uma maneira mais ampla, dois nomes se somam a esse conjunto 
de mulheres que estavam vinculadas às ações pedagógicas do MASP. Uma 
delas é Luisa Sambonet, cujo per!l também faz parte desta pesquisa. Ela 
foi responsável pelo Primeiro des!le da moda brasileira, iniciativa entre 



367

o museu, a Escola de Desenho Industrial e as indústrias têxteis de São 
Paulo. No IAC, Luisa dirigiu o ateliê de produção de vestuário para o 
evento. Essa participação se deu ao lado de Roberto Sambonet, seu 
marido, à época, e com quem ela migrou da Itália para o Brasil em 1948. 
Ele também tinha um vínculo com o MASP, como professor da disciplina 
de Desenho à mão livre, parte do primeiro ciclo do curso de desenho 
industrial. Além de Luisa Sambonet, há o registro de Renina Katz como 
professora vinculada ao ateliê de gravura a partir de 1953, último ano em 
que a Escola de Desenho Industrial funcionou. Ela assumiu essa função 
após a direção de Poty Lazzarotto e Aldemir Martins. 

Em relação ao corpo discente, a primeira turma do IAC era 
composta por 23 alunos, dentre eles, nove mulheres. Uma delas, também 
estudada nesta pesquisa, foi Irene Ruchti. Sua carreira pro!ssional se 
iniciou no Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e, logo após a conclusão do curso de Artes 
Plásticas, a artista integrou a primeira turma do curso de desenho 
industrial. Nos primeiros anos em São Paulo, se casou com o arquiteto 
Jacob Ruchti, à época professor da disciplina de Composição no IAC-
MASP, com quem compartilhou diversos projetos em arquitetura e 
design de interiores. Nesse cenário ela foi convidada a integrar, ainda 
nos anos 1950, a equipe de artistas que elaboraram cenários e !gurinos 
para o Ballet do IV Centenário de São Paulo. A partir da década de 1960, 
Irene se dedicou aos projetos de paisagismo, área em que atuou até o 
!nal de sua trajetória pro!ssional.  

No projeto de ensino do IAC, percebemos uma repercussão do 
modelo do programa da Bauhaus, principalmente a partir das atividades 
pedagógicas que foram propagadas pela escola alemã nos Estados Unidos, 
por meio da migração de uma parte de seus docentes e alunos para as 
instituições estadunidenses. Ao buscarmos compreender de que maneira 
esse modelo foi adotado e adaptado ao contexto de São Paulo, chegamos 
à trajetória de Marta Erps-Breuer, ex-aluna da Bauhaus, que migrou 
para o Brasil ao !nal dos anos de 1920, atuando nas décadas seguintes 
como técnica de laboratório e cientista, no Departamento de Genética 
do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo. Seu percurso nos 
ajudou a compreender o lugar do artefato têxtil na historiogra!a do design 
e de que maneira as mulheres utilizaram essa área como um espaço de 
pro!ssionalização e de trabalho. Além disso, foi a partir dessas migrações, 
percebidas nos caminhos percorridos por Marta e pelos ex-alunos e 
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alunas da Bauhaus, que notamos como esses "uxos também con!guraram 
o ensino e a pro!ssionalização em design fora do contexto europeu. 

A ideia de formação em design, propagada pela Bauhaus e 
reelaborada em Ulm, na Alemanha, na década de 1950, teve eco nas 
diretrizes pedagógicas de diversos projetos elaborados pelo MAM Rio: a 
estruturação da Escola Técnica de Criação (ETC), nos anos de 1950, que 
não chegou a se concretizar, mas repercutiu em uma série de cursos que 
foram ofertados no período; e o Instituto de Desenho Industrial (IDI), 
constituído em 1968. No contexto do museu, havia o!cinas de tapeçarias 
e de pintura em tecidos, que estavam vinculadas ao conjunto de cursos 
livres nas áreas de artes e artes aplicadas, mas eram independentes desses 
dois projetos, que tinham no design seu eixo central. 

O museu carioca iniciou suas atividades educativas em 1952, e 
muitos de seus cursos tinham por objetivo formar pro!ssionais para uma 
arte técnica, em que os conhecimentos artísticos eram direcionados para 
projetos e artefatos do cotidiano. Entre as professoras que atuaram no MAM 
Rio, selecionamos a trajetória de Fayga Ostrower para esta tese, pois além 
de ser responsável pelo curso de Composição e análise crítica ao longo 
das décadas de 1950 a 1970, também teve um percurso signi!cativo de 
produção atrelada ao design e, mais especi!camente, aos artefatos têxteis. A 
artista não atuava apenas no ensino, mas também no ambiente expositivo 
do museu. Em 1958, Fayga teve uma mostra individual, na qual apresentou 
seu trabalho de gravura e suas estampas em tecidos. 

Ao lado de Fayga Ostrower, outra docente também teve uma atuação 
em torno dos artefatos têxteis no museu. Hilda von der Schulenburg 
ministrou o curso Técnicas e Pinturas em tecidos nos anos de 1960 e teve 
uma exposição individual na mesma década em que reuniu sua produção em 
tecidos pintados. Apesar de ter ministrado um curso no MAM Rio e exposto 
seus trabalhos no museu, há poucas informações sobre sua trajetória, o que 
impossibilitou uma documentação mais aprofundada por esta pesquisa.

Entre as discentes dos cursos livres do museu no Rio de Janeiro, 
encontramos o percurso de Olly Reinheimer, aluna de diversas o!cinas 
e que teve duas exposições individuais na instituição, ambas na década 
de 1960: Olly, tecidos pintados (1960) e Olly Reinheimer (1969). Em sua 
trajetória de formação, a artista iniciou com estudos em cerâmica ao lado 
de Margaret Spence, que foi professora do MAM Rio, e fundou a Escolinha 
de Artes do Brasil (EAB) juntamente com Lucia Alencastro Valentim e 
Augusto Rodrigues, em 1948. Ao mesmo tempo em que frequentava os 
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cursos do museu como aluna, Olly também ministrava uma o!cina de 
modelagem em cerâmica para crianças na EAB. 

Frente a esse cenário, procuramos analisar quais foram os caminhos 
pro!ssionais  percorridos pelas mulheres no campo do design, que foi 
uma formação e atuação possível para muitas delas em relação ao ensino 
e ao mercado de trabalho artístico. As trajetórias reunidas nesta tese são 
resultado de um esforço de pesquisa que, para além de reconstituir os 
percursos de mulheres, tentou compreender o contexto social do período 
em que elas viveram e os aspectos que permitiram suas entradas nos 
espaços de formação e a consolidação de suas carreiras pro!ssionais.

Ao longo desta pesquisa, tentamos relacionar a atuação dos 
agentes com a circulação dos artefatos no MASP e no MAM Rio. De 
maneira mais especí!ca, quando olhamos para a maneira como os 
objetos têxteis circularam nessas duas instituições, notamos que eles 
estiveram presentes nos cursos ofertados por essas instituições e também 
nas exposições realizadas. A partir do cruzamento dessas duas esferas 
(ensino e exposição), encontramos uma recorrência dos nomes das 
alunas e docentes que passaram pelos cursos e o!cinas também entre as 
pro!ssionais que expuseram seus trabalhos nesses espaços. 

Nesse percurso, notamos que os artefatos têxteis desse período, 
permeavam os campos do design, das artes e das artes aplicadas. 
Sua circulação se dava em objetos de vestuário, acessórios e peças de 
mobiliário para os espaços da casa (em cortinas, tapetes, tecidos divisórios, 
coberturas de móveis etc.), em um diálogo com as exposições e o ensino 
de design e artes aplicadas, até  um formato mais próximo à arte, em que 
eram elaborados como grandes murais de parede, em tapeçarias. 

De maneira geral, a maior parte das exibições que ocorreram no 
MASP atreladas ao design e às artes aplicadas foram realizadas como 
mostras coletivas, a exemplo: Primeiro Des!le da Moda Brasileira (1952), 
Mobiliário brasileiro, premissas e realidade (1971), Tempo dos Modernistas 
e Bauhaus (1974), Rhodia (1975) e Arte aplicada (1976). Duas exceções 
são o des!le de Olly Reinheimer (1966) e Roupas bordadas de Glaucia 
Amaral (1986). Grande parte das exposições voltadas para a tapeçaria 
estava vinculada a um formato individual: Tapeçarias Polonesas (do casal 
Helena e Stefan Galkowski, 1953), Jean Lurçat (1954), Fausto Henrique 
(1974), Tapeçaria de Noberto Nicola e Jacques Douchez (do ateliê Douchez-
Nicola, 1974), Zeldi Ackerman (1979), Andrea Bartorelli (1979), e Maria 
Claudia (1985).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No MAM Rio, as exposições que envolviam tecidos, em sua 
maioria, ocorreram em formato individual: Burle Marx (1956), Fayga 
Ostrower (1958) - nessas duas, os tecidos foram expostos ao lado de 
outras produções dos artistas, como os projetos de jardins de Burle-Marx 
e as gravuras de Fayga Ostrower -, Olly, tecidos pintados (1960), Hilda, 
tecidos pintados (1961), Hilda E. Campo!orito (1962) e Olly Reinheimer 
(1969). As exibições de tapeçarias foram realizadas nos dois formatos - 
individual e coletivo -, como nos casos de Tapeçarias modernas francesas 
(1952), Tapeçarias abstratas (1956), Tapetes argentinos (1957), Tapeçarias 
de Genaro (1957), Tapeçarias de Gina (1961), Tapeçarias Atelier Douchez-
Nicolas (1963), Tapeçarias de Eila (1968), Tapeçarias rumena (1968) e 
Tapetes franceses (1970).

Nossa indagação e problematização inicial era que, ao analisar os 
artefatos têxteis produzidos por mulheres nos espaços dos museus, seria 
possível tensionar as categorias construídas pelo design em torno das 
representações sociais de gênero. Consideramos, nesse trajeto, o gênero 
tanto em relação ao artefato quanto à pessoa que o elabora. A intenção era 
que esse percurso pudesse evidenciar os mecanismos de ocultamento e 
de visibilidades presentes nas narrativas construídas pelo campo. Assim, 
nos interessava compreender de que maneira as hierarquias e divisões 
presentes na área do design se transformavam ao longo do tempo em 
assimetrias na narrativa histórica, e de que maneira esse processo 
repercutiu nas lacunas e nas ausências em torno da documentação do 
trabalho de mulheres e de certos artefatos produzidos por elas. 

A partir do pensamento da teórica feminista Teresa de Lauretis 
(1994), direcionamos nossa análise para uma re"exão do que a autora 
nomeia como space-o", ou pontos ocultos nas representações presentes 
nas produções culturais. Portanto, ao longo de toda a pesquisa, buscamos 
re"etir sobre os arranjos existentes na atribuição e documentação 
das trajetórias pro!ssionais de mulheres no design, compreendendo 
o trabalho delas como espaços situados tanto dentro quanto fora da 
narrativa hegemônica no campo. Nesse sentido, as presenças, ausências 
e lacunas foram nos conduzindo para uma análise que considerou a 
dimensão de gênero como !o central, o que teve de ser elaborado desde 
a busca por registros e documentações junto ao MASP e o MAM Rio e, 
posteriormente, em sua expansão até múltiplos acervos.

Se considerarmos os museus como espaços de construção de 
conhecimento e memória, atravessados pelas relações sociais e pela 
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documentação de uma narrativa historiográ!ca constituída de maneira 
hegemônica, temos de compreender, também, o que era encontrado e 
o que não aparecia ou que não havia sido registrado. Essas lacunas, que 
procuramos dimensionar a partir de uma perspectiva de gênero, foram 
se transformando em !os norteadores, assimiladas aos poucos como 
fontes que nos direcionaram para possíveis rastros, para outras fontes de 
pesquisa que não se encontravam necessariamente nos acervos principais. 
Dessa maneira, reconstruímos os trajetos das mulheres que compõem 
essa tese por meio de um exercício de conexão entre múltiplos acervos, 
carreiras pro!ssionais, artefatos e instituições. 

Em uma análise cruzada, a costura !nal das trajetórias expõe tanto 
os percursos individuais das seis mulheres - Fayga Ostrower (1920-2001), 
Irene Ruchti (1931-2020), Klara Hartoch (1901 - data desconhecida), Luisa 
Bernacchi Sambonet (1921-2010), Marta Erps-Breuer (1902-1977) e Olly 
Reinheimer (1914-1986) - quanto o contexto social que compartilharam 
no Brasil, sobretudo entre as décadas de 1940 e 1960, período de maior 
produção de seus trabalhos. 

Três eixos de análise nos nortearam na construção de seus per!s: 
i. migrações e contextos históricos; ii. pro!ssionalização e trabalho; e iii. 
relações de sociabilidade, parcerias e trajetórias pro!ssionais. Pensados 
em conjunto, eles nos conduziram para a ampliação do mapeamento 
dos acervos e de fontes possíveis para reconstituição dos percursos de 
vida e de trabalho dessas mulheres. Isso foi fundamental para observar 
as migrações pelas quais passaram e de que maneira esses trânsitos 
repercutiram nas possibilidades pro!ssionais encontradas por elas. Além 
disso, também observamos as redes de sociabilidade construídas a partir 
desses "uxos e dos espaços a que tiveram acesso e, complementarmente, 
na maneira em que essas relações as conduziam para determinados 
circuitos pro!ssionais. 

É importante mencionar que as trajetórias pro!ssionais observadas 
na tese extrapolam os artefatos têxteis, embora estejam, em algum 
momento, bastante relacionadas a eles. Por meio do percurso de trabalho 
das artistas e designers, observamos que, de um modo geral, elas tiveram 
uma atuação diversa e transitaram por diferentes áreas. Nesse aspecto, 
há uma diluição das fronteiras entre artes, artes aplicadas e design, e é 
possível observar um processo de complementaridade e diálogo entre as 
produções realizadas.



MULHERES E PROFISSIONALIZAÇÃO NO DESIGN | TESE DE DOUTORADO | Ana Julia Melo Almeida372

A título de conclusão, constatamos que há diferentes níveis de 
presenças, ausências e apagamentos em relação ao trabalho de mulheres 
no campo do design. Entre as seis artistas e designers que compõem esta 
pesquisa, mesmo provenientes de um contexto social próximo, é possível 
notar diferenças signi!cativas em seus registros e documentações. Desse 
diálogo entre as trajetórias pro!ssionais e os artefatos que produziram, 
elaboramos a re"exão acerca dos engendramentos que permeiam seus 
percursos de vida e de trabalho. É nesse sentido que chegamos à ideia de 
artefatos engendrados, que são atravessados pelas relações de gênero, mas 
também em uma articulação com fatores como localização geográ!ca, classe, 
raça e etnia, sexualidade, materialidade dos objetos, circuitos de legitimação. 
Como desdobramentos desta pesquisa, percebemos a possibilidade de 
aprofundar o conceito de artefatos engendrados e suas implicações na história 
e na documentação das práticas que permeiam o campo.

Assim como o trabalho de mulheres, há uma série de produções 
e existências que estão fora do quadro do design. São narrativas e 
representações que se opta por não olhar e não enquadrar. Por essa 
escolha, determinadas práticas, histórias e pessoas se tornam não 
documentadas, ou até mesmo apagadas do campo. Esse percurso nos 
ensinou que o design não pode ser pensado como uma atividade isolada. 
Portanto, é preciso problematizar as de!nições, classi!cações, narrativas 
e representações mobilizadas pelo design, indagando suas inclusões e 
exclusões, e compreendendo esses mecanismos de seleção a partir de uma 
perspectiva social, econômica e política.
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Nasce REGINA GOMIDE 
GRAZ, em Itapetininga (SP), 
Brasil (1897-1973)
—
Nasce GUNTA STÖLZL, 
em Munich, Alemanha 
(1897-1983)

Nasce ANNI ALBERS, em Berlim, 

Alemanha (1899-1994)

Nasce HILDA E. 
CAMPOFIORITO, 
no Rio de Janeiro (1901-1997)
—
Nasce KLARA HARTOCH 
(KLARA KAUFMANN), em 
Lopatyn, Polônia-Ucrânia 
(1901-data desconhecida)

É fundada a DEUTSCHER 
WERBUND (em português, 
“Associação Alemã de 
Artesãos”), por um grupo 
de arquitetos, designers 
e empresários alemães

Criação do INSTITUTO DE BELAS ARTES 
do Rio Grande do Sul

REGINA GOMIDE GRAZ 
(1913-1920) estuda na Escola 
de Belas Artes e de Artes 
Decorativas em Genebra, 
Suíça
—
OMEGA WORKSHOPS, 
em Londres Duncan Grant, 
Roger Fry e Vanessa Bell

Nasce FAYGA OSTROWER (FAYGA PERLA 
KRAKOWSKI), em Lodz, Polônia (1920-2001)

—
Criação da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO
—

VKHUTEMAS, ateliers de pesquisa em Desenho 
Industrial, Arquitetura e Artes Aplicada, 

em Moscou (Rússia)
—

�Ð�H[SRVLomR�GH�Wr[WHLV�GH�5(*,1$�*5$=
Regina Gomide Graz e John Graz 

no Cinema Central (SP)

Nasce OLLY REINHEIMER (OLGA HELENE 
BLANK), em Mittweida, Alemanha (1914-1986)
—
Nasce LINA BO BARDI, em Roma, 
Itália (1914-1992)
—
WERKBUND, Colônia, Alemanha

Nasce ELISABETH NOBILING, em 
São Vicente (SP), Brasil (1902-1975)
—
Nasce MARTA ERPS-BREUER 
(MARTHA MAGDALENA ELISABETH 
ERPS), em Frankfurt, Alemanha 
(1902-1977)

Nasce CARMEN PORTINHO, 
em Corumbá (MS) Brasil 
(1903-2001)

ANEXOS — 
Linha do tempo: Mulheres, 
design e artefatos têxteis 1897 — 1920



B. RUDOFSKY chega ao 
Brasil, onde reside por cerca 
de 4 anos. Trabalhou como 
designer para a empresa 
Casa e Jardim. Neste ano, 
inaugurou e dirigiu o Studio 
de Móveis Modernos de Casa 
& Jardim, em São Paulo
—
BAUHAUS, 1919-1928, no 
MoMA, NY (EUA). Publicado 
FDWiORJR�GD�H[SRVLomR

MARCEL BREUER muda para 
os EUA. Torna-se professor na 
Universidade de Harvard
—
Exposition Internationale des 
arts techniques dans la vie 
moderne, em Paris, França

ANEXOS — 
Linha do tempo: Mulheres, 
design e artefatos têxteis 1921 — 1944
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Nasce LUISA SAMBONET 
(BERNACCHI) em Milão, 
Itália (1921-2010)

MARTA ERPS-BREUER visita o 
Brasil pela primeira vez, onde 
encontra o  seu irmão 
mais velho, Ludwig
—
LUISA BERNACCHI SAMBONET 
vem pela primeira vez ao Brasil, 
onde passará alguns anos da 
infância e adolescência em uma 
casa situada no Brás (SP)
—
Exposition Internationale des 
Arts décoratifs et industriels 
modernes, em Paris, França

Realização da SEMANA 
DE ARTE MODERNA, 
em São Paulo

BAUHAUS at the 
Experimental Haus 
am Horn, Weimar, 
Alemanha

Entre 1924 e 1929, 
HILDA CAMPOFIORITO 
frequenta a Escola 
Nacional de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro

MARTA ERPS-BREUER 
retorna para Frankfurt, onde 
se casa com MARCEL BREUER

GREGORI WARCHAVCHIK 
inicia a construção de 
sua residência em São 
Paulo com MINA KLABIN, 
considerada a primeira 
casa modernista do Brasil

O arquiteto FRANK WRIGHT 
visita o Brasil e realiza 
conferência na Escola Nacional 
de Belas Artes
—
Nasce HILDA VON DER 
SCHULENBURG, no Rio de 
Janeiro (RJ), Brasil 
(1932-data desconhecida)

MARTA ERPS-BREUER é 
contratada como técnica 
de laboratório na seção de 
Ciências da recém-fundada 
)DFXOGDGH�GH�)LORVR´D��&LrQFLDV�
e Letras da USP, localizado na 
Faculdade de Medicina

Reconhecimento dos cursos 
superiores de Música e Artes 
Plásticas do Instituto de Belas 
Artes da UFRGS
—
KLARA HARTOCH 
desembarca no Rio de 
Janeiro

Criação do curso de 
Arquitetura, vinculado ao 
Instituto de Belas Artes da 
UFRGS. Em 1952, surge a 
Faculdade de Arquitetura
—
BRAZIL BUILDS, no MoMA, 
NY (EUA). Publicado catálogo 
GD�H[SRVLomR

ARE 
CLOTHES 
MODERN?, 
no MoMA, 
NY (EUA). 
Diretor da 
H[SRVLomR��
BERNARD 
RUDOFSKY

Fundação do MoMA, NY (EUA)
—
LE CORBUSIER visita São 
Paulo e Rio de Janeiro. Realiza 
conferência na Escola Nacional 
de Belas Artes
—
A empresa RHODIA implanta 
sua primeira atividade no 
VHWRU�Wr[WLO�SDUD�SURGX]LU�
´R�GH�DFHWDWR�GH�FHOXORVH�
�´R�DUWL´FLDO�

Criação do BLACK MOUNTAIN 
COLLEGE, Carolina do Norte (EUA)
—
A BAUHAUS é dissolvida
—
Anni Albers e Josef Albers são 
convidados para ensinar no BLACK 
MOUNTAIN COLLEGE (EUA)

OLLY REINHEIMER chega ao 
Brasil e passa a residir no Rio 
de Janeiro
—
Provavelmente neste 
ano, LUISA BERNACCHI 
SAMBONET retorna 
à Itália. 

Fundação, por Moholy-Nagy, 
da NEW SCHOOL OF DESIGN, 
Chicago (EUA). Em 1944, 
passa a se chamar INSTITUTE 
OF DESIGN

�Ð�(6&2/$�1$&,21$/�'(�
TECELAGEM, em São Paulo, 
dirigida pelo mesmo proprietário 
GD�5HYLVWD�7r[WLO��6U��+D\GX

Nasce IRENE IVANOVSKY 
RUCHTI, em Imbituba (SC), 
Brasil (1931-2020)
—
A empresa RHODIA começa a 
SURGX]LU�R�´R�DFHWDWR��
D�FKDPDGD�VHGD�DUWL´FLDO

FAYGA OSTROWER chega 
ao Brasil e passa a residir no 
Rio de Janeiro
—
Criação da UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO

Fechamento do VKHUTEMAS
—
Criação da Union des Artistes 
Modernes (UAM), França.



CARMEN PORTINHO é 
nomeada diretora da Esdi

'HV´OH�OLLY REINHEIMER, 
no MASP
—
([SRVLomR�VESTIMENTAS E 
TAPEÇARIAS DA POLÔNIA, 
no MAM Rio
—
([SRVLomR�ARTE POPULAR, 
no MAM Rio
—
III BIENAL INTERNACIONAL 
DE TAPEÇARIA, Lausanne - 
Suíça

Criação do INSTITUTO 
DE DESENHO INDUSTRIAL, 
no MAM Rio
—
([SRVLomR�TAPEÇARIAS 
DE EILA, no MAM Rio
—
([SRVLomR�TAPEÇARIA 
RUMENA CONTEMPORÂNEA, 
no MAM Rio
—
Inauguração do prédio 
do MASP na Av. Paulista
—
Fechamento da ESCOLA 
DE ULM
—
IV BIENAL INTERNACIONAL 
DE TAPEÇARIA, Lausanne- 
Suíça

$�5HYLVWD�+$%,7$7�GHL[D�GH�
circular
-
MARTIM GONÇALVES dirige 
XPD�SHoD�FRP�´JXULQRV�H�
cenário de Lina Bo Bardi, no 
MAM Rio

A FUMA institui o ensino de 
Desenho Industrial, em Belo 
Horizonte, MG
—
Prêmio Roberto Simonsen, 
promovido pela VI Feira de 
Utilidades Domésticas (UD), 
em São Paulo
—
II BIENAL INTERNACIONAL 
DE TAPEÇARIA, Lausanne - 
Suíça

Implementação do curso 
superior em Desenho 
Industrial na Esdi (RJ)
—
([SRVLomR�BAUHAUS, 
no MAM Rio
—
([SRVLomR�ARTISTAS DO 
NORDESTE - MOSTRA DE 
DESENHO EM TECIDO, 
MARIA CÉLIA CALMON: 
PINTURA EM TECIDO, no 
MAM-BA
—
([SRVLomR�TAPEÇARIAS DO 
ATELIER DOUCHEZ-NICOLA, 
no MAM Rio

Disciplinas de desenho 
industrial no curso de 
Arquitetura e Urbanismo - 
FAUUSP
—
Criação da Esdi (RJ)
—
([SRVLomR�HILDA E. 
CAMPOFIORITO, no MAM Rio
—
I BIENAL INTERNACIONAL de 
Tapeçaria, Lausanne - Suíça

Fundação do MAM-BA e 
início da discussão em torno 
da criação da Escola de 
Mestres e Projetistas
—
([SRVLomR�CONTRIBUIÇÃO 
DAS MULHERES ÀS ARTES 
PLÁSTICAS NO BRASIL, no 
MAM-SP
—
([SRVLomR�OLLY TECIDOS 
PINTADOS, no MAM Rio
—
([SRVLomR�KNOLL FORMA, 
no MAM Rio
—
�Ð�H[SRVLomR�LQGLYLGXDO�
de HILDA VON DER 
SCHULENBURG, na galeria 
OCA, Rio de Janeiro

([SRVLomR�BAHIA NO 
IBIRAPUERA, no MAM-SP 
[Lina Bo Bardi e Martim 
Gonçalves]

19511945 1957 19631947 1953 1959 19651949 1955 1961 19671946 1952 1958 19641948 1954 1960 19661950 1956 1962 1968

TEXTILES DESIGN, no 
MoMA, NY (EUA). Publicado 
FDWiORJR�GD�H[SRVLomR

LINA BO BARDI e PIETRO M. 
BARDI chegam ao Brasil
—
FAYGA OSTROWER cursa 
'HVHQKR�H�$UWHV�*Ui´FDV��
na Fundação Getúlio Vargas 
(RJ)

ANNI ALBERS TEXTILES, 
no MoMA, NY (EUA). 
Publicado catálogo da 
H[SRVLomR�
—
([SRVLomR ARTE POPULAR 
DE PERNAMBUCO, no MASP, 
SP [Lina Bo Bardi]

Lançamento da Revista 
HABITAT
—
([SRVLomR�VITRINA DAS 
FORMAS, no MASP
—
IRENE RUCHTI visita São 
Paulo para participar do curso 
de férias História da Arte, com 
PIETRO M. BARDI no MASP
—
Tese A moda no século XX, de 
GILDA DE MELLO E SOUZA, 
defendida na Universidade de 
São Paulo

Início dos cursos livres 
no MAM Rio 
—
IRENE E JACOB RUCHTI 
se casam em São Paulo
IRENE RUCHTI desenvolve 
desenhos de estampa para 
a loja Branco & Preto, em 
São Paulo
—
([SRVLomR TAPEÇARIAS 
MODERNAS FRANCESAS, 
no MAM Rio
—
PRIMEIRO DESFILE DA MODA 
BRASILEIRA, no MASP

BALÉ DO IV CENTENÁRIO 
DE SÃO PAULO
—
([SRVLomR��FAYGA 
OSTROWER, na ABI, RJ
—
([SRVLomR�H�&RQIHUrQFLD�
JEAN LURÇAT, no MASP
—
ELISABETH NOBILING torna-
se professora na FAUUSP 
(disciplina de Plástica, 1954-
1956)

([SRVLomR�FAYGA 
OSTROWER: GRAVURAS 
E TECIDOS, no MEC (RJ)
—
([SRVLomR�TAPEÇARIAS 
ABSTRATAS, no MAM Rio

Inauguração do Bloco Escola, 
no MAM Rio
—
([SRVLomR�FAYGA 
OSTROWER: GRAVURAS 
E TECIDOS, no MAM Rio
—
Realização da primeira edição 
da FEIRA NACIONAL DA 
INDÚSTRIA TÊXTIL (Fenit)

Criação do Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC-MASP). 
[Lina Bo Bardi; Pietro Bo Bardi; 
Jacob Ruchti] e início dos 
cursos livres
-
I BIENAL DE SÃO PAULO
-
([SRVLomR OBRAS DE MAX 
BILL, no MASP
—
IRENE RUCHTI muda para 
São Paulo para ingressar no 
curso de Desenho Industrial 
no IAC
—
�����������)XQFLRQDPHQWR�GD�
Escola de Desenho Industrial - 
IAC/MASP
—
PRIMEIRO DESFILE DE 
COSTUMES ANTIGOS E 
MODERNOS, no MASP [Pietro 
M. Bardi; Lina Bo Bardi; Paulo 
Franco]
—
CARMEN PORTINHO é 
QRPHDGD�GLUHWRUD�H[HFXWLYD�

CARMEN PORTINHO recebe 
a visita no MAM Rio de MAX 
BILL para a Conferência 
sobre a Bauhaus e a Escola 
de Ulm
—
Discussão em torno da 
Escola Técnica de Criação 
no MAM Rio
—
Fundação da ESCOLA DE 
ULM, na Alemanha
—
IRENE RUCHTI integra a 
Comissão de artistas para 
o Ballet do IV Centenário 
de São Paulo. Desenvolve 
FHQiULR�H�´JXULQR�As Quatro 
Estações
—
([SRVLomR�FAYGA 
OSTROWER: GRAVURAS, 
DESENHOS E TECIDOS, 
no MEC (RJ)

LINA BO BARDI torna-se 
professora na FAUUSP 
(disciplina de Composição 
Decorativa, 1955-1956)

IRENE RUCHTI amplia sua 
produção para a arquitetura 
paisagística e paisagismo, 
mas continua a trabalhar em 
colaboração com JACOB 
RUCHTI nos campos de 
arquitetura, arquitetura de 
interiores e design
—
HILDA VON DER 
SCHULENBURG inicia como 
autodidata no artesanato em 
tecidos pintados
—
([SRVLomR TAPEÇARIAS DE 
GENARO, no MAM Rio

GINA PRADO OF BRAZIL: 
TAPESTRIES, no OAS 
Building (EUA)
—
([SRVLomR�TAPEÇARIAS DE 
GINA, no MAM Rio
—
([SRVLomR�HILDA, TECIDOS 
PINTADOS - MAM Rio
—
Figurino da peça CALÍGULA, 
no MAM-BA
—
([SRVLomR�OLLY 
REINHEIMER, no MAM-BA

)XQGDomR��0$0�63��
FAUUSP; Tecelagem 
Santaconstância (São 
Paulo); STUDIO DE ARTE 
PALMA [Lina Bo Bardi e 
Giancarlo Palanti]; Centro 
de Tecnologia da Indústria 
4XtPLFD�H�7r[WLO��&HWLTW��
(RJ); Escola Senai Francisco 
Matarazzo (SP)
—
Fundação do MAM Rio. 
Movimentação em torno da 
FULDomR�GR�PXVHX�����������
—
LUISA SAMBONET e 
ROBERTO SAMBONET 
chegam ao Brasil
—
�Ð�H[SRVLomR�LQGLYLGXDO�
de FAYGA OSTROWER 
na Galeria Itapetininga, 
HP�6mR�3DXOR�([SRVLomR�
DESENHOS E GRAVURAS 
DE FAYGA OSTROWER, 
no MEC (RJ)

Fundação do MASP. O museu 
instala-se na sede dos Diários 
Associados, no centro da 
cidade de São Paulo
—
LUISA BERNACCHI e 
ROBERTO SAMBONET se 
casam na Itália
—
KLARA HARTOCH solicita 
SHUPDQrQFLD�GH´QLWLYD�QR�
país. Neste período, já residia 
em São Paulo com registro de 
trabalho na empresa Casa e 
Jardim S/A como modelista 
de tecelagem
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Criação do primeiro curso 
superior em Desenho de 
Moda (FASM), em São Paulo
-
Publicação do livro O Espírito 
das Roupas: a moda no 
século XX, de GILDA DE 
MELLO E SOUZA
-
([SRVLomR�TRAJE: UM 
OBJETO DE ARTE, no MASP 
[Pietro M. Bardi; Lina Bo 
Bardi]

([SRVLomR�BORDADOS DA 
CAATINGA DO PIAUÍ, no 
MASP [Pietro M. Bardi; Lina 
Bo Bardi; DuPont]

LINA BO BARDI realiza o 
FHQiULR�H�R�´JXULQR�SDUD�D�
peça UBU de CACÁ ROSSET
-
([SRVLomR�TRANÇADO 
BRASILEIRO, no MASP 
[Pietro M. Bardi; Lina Bo 
Bardi]
-
([SRVLomR ARTESANATO 
COMO CAMINHO, na FIESP, 
SP [Janete Costa]

([SRVLomR�TECIDOS DE 
MINAS, no MASP [Pietro M. 
Bardi; Lina Bo Bardi; DuPont]
- 
III TRIENAL DE TAPEÇARIA, 
no MAM-SP
-
([SRVLomR DESIGN NO 
BRASIL: HISTÓRIA E 
REALIDADE, no SESC 
Pompéia, SP

PROJETO FEITO EM CASA, 
no MASP [Pietro M. Bardi; 
Lina Bo Bardi]

([SRVLomR�ROUPAS 
BORDADAS DE GLAUCIA 
AMARAL, no MASP [Pietro M. 
Bardi; Lina Bo Bardi]
-
&ULDomR�GR�FXUVR�GH�H[WHQVmR�
em Estilismo e Modelagem 
(UFMG), em Belo Horizonte

II TRIENAL DE TAPEÇARIA, 
no MAM-SP

PIETRO M. BARDI edita a 
revista ARTE VOGUE

([SRVLomR�ARTE APLICADA, 
no MASP

I TRIENAL DE TAPEÇARIA, 
no MAM-SP
-
Fundação do Arte Nativa 
Aplicada (ANA) por Maria 
Henriqueta Gomes
-
Criação do CENTRO 
BRASILEIRO DE TAPEÇARIA 
CONTEMPORÂNEA
(CBTC), em São Paulo

([SRVLomR�MÓVEIS KNOLL, 
no MAM Rio

([SRVLomR�TEMPO DOS 
MODERNISTAS E BAUHAUS, 
no MASP
-
IRENE RUCHTI desenvolve o 
trabalho Escultura Aquática 
(projeto em arquitetura 
paisagística) para a 
residência da família Aun
-
Falecimento de JACOB 
RUCHTI
-
MOSTRA BRASILEIRA DE 
TAPEÇARIA, no MAB-FAAP, 
SP

([SRVLomR�TAPETES 
FRANCESES 
CONTEMPORÂNEOS, 
no MAM Rio

1969 1975 1981 19871971 1977 19831973 1979 19851979 1976 19821972 1978 19841974 1980 1986

([SRVLomR�OLLY 
REINHEIMER, no MAM Rio
-
([SRVLomR�A MÃO DO POVO 
BRASILEIRO, no MASP 
[Lina Bo Bardi]
-
I BIENAL DE DESENHO 
INDUSTRIAL E 
COMUNICAÇÃO VISUAL, 
no MAM Rio

([SRVLomR�MOBILIÁRIO 
BRASILEIRO: PREMISSAS 
E REALIDADE, no MASP
-
II BIENAL DE DESENHO 
INDUSTRIAL E 
COMUNICAÇÃO VISUAL, 
no MAM Rio

([SRVLomR�BAUHAUS, 
no MAM Rio
-
III BIENAL DE DESENHO 
INDUSTRIAL E 
COMUNICAÇÃO VISUAL, 
no MAM Rio

RHODIA, no MASP [Pietro M. 
Bardi]
-
([SRVLomR�REPASSOS: 
EXPOSIÇÃO-DOCUMENTO, 
no MASP [Pietro M. Bardi; 
Lina Bo Bardi e Edmar José 
GH�$OPHLGD@�([SRVLomR�VREUH�
o trabalho das tecedeiras de 
Minas

LINA BO BARDI projeta o 
7HDWUR�2´FLQD��HP�6mR�3DXOR��
com MARCELO FERRAZ e 
MARCELO SUZUKI
-
I MOSTRA DE MINITÊXTEIS 
BRASILEIROS, no Rio de 
Janeiro
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