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The best things can’t be told because they transcend thought. 
The second best are misunderstood, because those are the 
thoughts that are supposed to refer to that which can’t be thou-
ght about. The third best are what we talk about.
(Joseph Campbell, interview with Bill Moyers, transcribed in The 
Power of Myth)

As melhores coisas não podem ser ditas porque trascendem o pensa-
mento. As segundas melhores coisas são mal compreendidas, porque 
são pensamentos que deveriam se referir àquilo que está além do pen-
samento. As terceiras melhores são as aquelas sobre as quais falamos. 
(Joseph Campbell, em entrevista com Bill Moyers, transcrita no livro O 
Poder do Mito - Tradução livre)



Resumo

Esse trabalho consiste em uma reflexão sobre o espaço expo-
sitivo, sua relação com a cenografia e implicações conceituais 
provenientes da interação desses dois elementos. Propõe o 
exame da chamada cenografia de exposição e da sua relevân-
cia como protagonista de uma nova tendência em mostras bra-
sileiras há um pouco mais de uma década. Para isso, traça um 
panorama histórico dos espaços reservados para mostras de 
arte, aliando-o a questões de linguagem e conceituais.  

 Análise realizada sob o ponto de vista da experiência in-
dividual do visitante, que vivencia diferentes espaços de arte 
dentro de diversos contextos históricos e sociais. A partir des-
sa abordagem, realiza um balanço das implicações por trás 
da manipulação de um recurso tão versátil como o espaço de 
exposições, a fim de servir de alerta sobre as suas especificida-
des e de propiciar uma base para uma reflexão crítica sobre o 
ofício hoje exercido por profissionais de arquitetura, artes plás-
ticas e cênicas.



Abstract

This study is a reflection on exhibition space, its relation with 
the set design and conceptual implications raised from the in-
teraction of these two elements. It also proposes a closer look 
at the so-called “exhibit scenography” and its relevance as the 
protagonist of a new trend in Brazil shows over the last decade. 
To do so, paints a historical overview of the places built for art, 
combining it with aesthetic and conceptual aspects.

This analysis develops itself from the visitor’s individual 
experience’s point of view, which experiment different art spa-
ces within distinct historical and social contexts. Based on that, 
evaluates the implications behind the manipulation of a place as 
versatile as the exhibit space in order to serve as a database of 
its specificities; and to provide a basis for a critical reflection on 
an occupation exercised by professionals in architecture, fine 
arts and performing arts.
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abordagem do espaço expositivo:
cenografia?
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Há um pouco mais de uma década, a fronteira cada vez mais 
diluída entre as artes plásticas e cênicas, incentivada por uma 
intensa produção de grandes exposições, tem tido reflexos 
marcantes no espaço expositivo. Embalados por uma época 
de reformulação de conceitos e quebra de tradições, diretores 
e cenógrafos passaram a atuar em exposições de arte como 
curadores, propositores de espaços expositivos e autores de 
intervenções cênicas dentro de exposições. 

Tendência acompanhada por muitos artistas e curadores 
brasileiros, que também passaram a plasmar as duas lingua-
gens ao propor novas obras e conceitos de exposição. Estas 
novas experimentações transformaram o espaço expositivo na-
cional gerando uma série de questionamentos derivados da in-
teração das duas linguagens.

 
O que é cenografia de exposição? O que a difere de uma 

expografia tradicional e qual sua relação efetiva com a ceno-
grafia como linguagem de raiz no Teatro? É possível transformar 
a experiência individual do visitante de exposição em uma ex-
periência teatral? Um espaço expositivo pode se tornar efetiva-
mente um espaço cênico?

Estas são as principais perguntas que movem esse estu-
do, cujo objetivo principal é proporcionar aos profissionais de 
ambas as áreas material de referência para embasar uma pro-
dução cenográfica ou expográfica mais consciente e compro-
metida com a experiência individual do espectador ou visitante.

Mesclar a linguagem teatral com exposições e, conse-
quentemente, com as artes plásticas em si, implica em trans-
formar o espaço expositivo nas dimensões estética, conceitual 
e psicossocial. A fim de abarcar a problemática apresentada 
em todas as suas extensões, esse caderno é dividido em três 
setores: Histórico, Conceitos e Mais; cada um com a função de 
abranger uma parte da discussão.

introdução
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O setor histórico, coluna maior e mais central, aborda o 
desenvolvimento dos espaços expositivos ao longo do tempo, 
tendo sempre como fio condutor a experiência individual do vi-
sitante, fruto das interações políticas e sociais de cada época. 

À esquerda da coluna central se encontra o setor de con-

ceitos, cuja função é destrinchar e organizar os conceitos refe-
rentes ao espaço expositivo, a fim de proporcionar maior domí-
nio sobre a aplicação e articulação dos elementos da exposição. 

No lado oposto, à direita da coluna central, se encontra o 
setor Mais. Nele, serão abordados temas e exposições brasilei-
ras diretamente relacionadas aos assuntos discutidos no setor 
histórico, a fim de enriquecer o repertório de projetos e icono-

grafia da pesquisa, também concentrada nas páginas à direita.

MAIS

SETOR
HISTÓRICO

PROJETOS E
ICONOGRAFIA

CONCEITOS



Todos os três setores discorrem simultaneamente e em 
paralelo mas, ao mesmo tempo, estão interligados e trabalham 
de forma análoga. Desse modo, um conceito abordado no se-
tor histórico encontrará o seu verbete correspondente no setor 
conceitos à esquerda, assunto também ligado àquele aborda-
do à direita, no setor mais.

A proposta é incentivar uma leitura livre, de acordo com a 
vontade do leitor, que pode optar por ler individualmente cada 
setor como capítulos separados – na vertical - ou lê-los em con-
junto, horizontalmente. Essa dinâmica se aplica aos dois blocos 
de desenvolvimento dessa pesquisa, o bloco histórico propria-
mente dito chamado de panorama, e o bloco estudo de caso.

No segundo bloco toda a conceituação, relações psicos-
sociais e repertório discutido no primeiro bloco serão aplicadas 
no estudo de caso da exposição Mostra Brasil+500. Referência 
básica quando se discute grandes exposições cenografadas 
brasileiras devido às suas proporções e mobilização do merca-
do e do grande público. A controvérsia gerada pela proposta 
expositiva da mostra e a repercussão que gerou no cenário da 
arte brasileiro faz dela um eficiente objeto de estudo para ava-
liar o universo da arte e espaço expositivo presente nas exposi-
ções nacionais do século XXI.

Todo o conteúdo aqui discutido e analisado é resultado de 
extensa pesquisa teórica em diversos campos artísticos. A fim 
de reunir material sobre diferentes abordagens de estudo do 
espaço foram consultados autores especialistas em história e 
crítica de arquitetura, teatro, cenografia, exposições, arte con-
temporânea, estética da recepção e semiótica.

Cada linguagem foi abordada individualmente, para de-
pois terem suas trajetórias cruzadas e interligadas  a fim de 
compor um panorama de como a questão espacial era entendi-
da pelo público e se transformava ao longo do tempo, criando 
diferentes relações entre indivíduo e espaço de ritual, seja do 
rito exposição, seja do rito teatral.

Este apanhado foi constantemente enriquecido a partir de 
grupos de estudo e conversas informais com diversos profis-
sionais, desde estudiosos sobre o tema, até aqueles que atuam 
diretamente na área de intervenção espacial – curadores, arqui-
tetos, cenógrafos e artistas plásticos. Os debates produzidos 
por esses encontros foram cruciais para a lapidação de todos 
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os conceitos aqui abordados, ainda longe de serem definitivos, 
tamanha liquidez das interações artísticas.

Esse trabalho foi complementado por uma extensa pes-
quisa iconográfica, da qual surgiu um banco de dados sobre 
expressões artísticas relevantes sobre o tema. Dividido em artes 
plásticas, teatro, design, arquitetura e cinema, esse inventário 
foi alimentado por scans de imagens de livros, e por imagens 
eletrônicas captadas via busca na internet sobre exposições 
artistas e edifícios abordados em livros e grupos de estudo.

Integrando estas informações cujo objetivo era a constru-
ção de um repertório imagético do tema, também foram reali-
zados dossiês individuais de diferentes exposições que se des-
tacavam sob o ponto de vista espacial. Parte desse material 
foi aproveitado para traçar o histórico apresentado no trabalho, 
assim como o material complementar do setor Mais.

Os estudos de estética e semiótica contribuíram, por sua 
vez, para se debruçar sobre o processo social dentro da histó-
ria, e assim desvendar a postura e tipo de interação do indiví-
duo em relação com o objeto de estudo, as exposições de arte.

A quantidade de material levantado e a relação tautológi-
ca entre repertório histórico e conceitual favoreceu a aborda-
gem sistêmica do assunto, que refletiu no próprio formato do 
caderno. Apesar de contar com certa linearidade condutora 
dos temas abordados, a proposta não privilegia uma aborda-
gem específica, deixando por conta do leitor a escolha dos ca-
minhos traçados para construção do próprio repertório e de sua 
própria conclusão. 

O formato é coerente com o propósito de servir como ma-
terial básico de referência, tendo em vista que são poucas as 
publicações brasileiras direcionadas exclusivamente para o as-
sunto. Há uma crescente demanda de mercado por profissio-
nais do espaço em exposições, e a elaboração desse material 
vai acompanhar a expansão das possibilidades de atuação dos 
artistas envolvidos na elaboração dos espaços expositivos no 
século XXI.  



histórico das exposições pelo mundo

Como discutir estética dentro do espaço expositivo sem contex-
tualizá-lo e compreender o seu processo de transformação ao 
longo do tempo? A seguir, um breve histórico de exposições 
mundiais e paulistanas. Um apanhado, com apenas alguns dos 
inúmeros exemplos de experiências expositoras realizadas nos 
últimos cinco séculos e seu impacto sobre seu “público”.

Naturalmente, muito do rico material levantado foi editado 
em prol do dinamismo e da coerência da pesquisa. Por isso, 
muitas exposições interessantes não serão abordadas, como 
as impressionantes mostras fotográficas ligadas à propaganda 
política Film und Photo (1929) e Road to Victory (1942) e Power 
in the Pacific (1945); além da igualmente instigante trajetória 
dos Museus Etnográficos, de Ciência e de História Natural – no 
que concerne às mudanças de paradigma de suas mostras e 
os reflexos no espaço expositivo. 

Para aqueles que apenas encontrarão satisfação em uma 
pesquisa mais profunda, abaixo estão listadas algumas referên-
cias básicas para o assunto. Afinal, diversos autores abordaram 
o tema de uma maneira muito mais completa, levantando as 
mais variadas questões sobre espaço de exposições. 

Mary Anne Staniszewski1, por exemplo, em seu livro Power 
of Display, constrói um panorama completo, repleto de imagens, 
ideal para quem deseja adquirir repertório imagético e concei-
tual básico sobre o tema. Tão relevante quanto é Museus para o 
Século XXI, de Josep Maria Montaner2, publicação voltada para 
a arquitetura dos Novos Museus do século XX e XXI. Heloui-
se Lima Costa3 também é autora de pesquisa abrangente que 

[1]  Professora da City University New York, é PHD em História da arte, cujo 
trabalho de pesquisa investiga cultura, arte e mídia em relação à perspec-
tiva social e política. Possui diversos trabalhos publicados, dentre eles, The 
Power of Display, que consta na bibliografia dessa pesquisa.
[2]  Doutor em arquitetura e professor catedrático da Escola de Arquitetura 
de Barcelona, Montaner escreveu uma série de livros de teoria e crítica da 
arquitetura.
[3]  É docente e curadora do Museu de Arte Contemporânea da Universida-
de de São Paulo, desde 1993, e professora orientadora junto ao Programa 
de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Univer-

exposição________________________

Espaço dedicado à exibição de um conjunto de objetos 
simbólicos, ou seja, com função de significar (semiófo-
ros). Uma exposição não é necessariamente um evento 
acessível. Os Gabinetes de Curiosidades, por exemplo, 
eram espaços particulares de seus proprietários. 
Os gabinetes, porém, não podem ser considerados 
exposições propriamente ditas, pois normalmente não 
eram espaços dedicados exclusivamente a esse fim. 
Via de regra, o termo exposição só é contemplado em 
sua totalidade em mostra de coleções realizadas com o 
intuito de receber determinado público.

confira também: coleção

espaço expositivo__________________

Espaço que abriga uma exposição, e sua existência 
independe da sua materialidade, ou seja, se foi cons-
truído exclusivamente para acolher a mostra ou se é 
um espaço pré-existente eleito para acomodá-la. Por-
tanto, pode se materializar de diversas maneiras, assu-
mir uma ou acumular diversas máscaras. É dentro do 
universo do espaço expositivo que é realizado o layout 
das exposições.

confira também: layout
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Film und Photo (1929) (retiradas do site http://www.johnheartfield.com/heartfield_German_Dada_1929.html, acedido em 15/05/2011)

Power in the Pacific (1945)
(retirada do site http://ark-
sandempires.blogspot.com.
br/2011/04/hist300f-visualizing-
-american-power-in.html, acedi-
do em 15/05/2011)



aborda, entre outros temas, teoria e crítica de arte, museologia, 
história das exposições de arte e arquitetura de museus. A pes-
quisadora brasileira Zuleica Schincariol4, em sua dissertação 
de mestrado, também estabelece um panorama rico para inte-
ressados na história das exposições do Museu de Arte de São 
Paulo. Para referência iconográfica sobre a Fundação Bienal 
e MAM vale a pena uma visita ao acervo do Arquivo Histórico 
Wanda Svevo, na Fundação Bienal. Maria Cristina Bruno5, Faus-
to Viana6, e Maria Cecília França Lourenço7, também trabalham 
de maneira muito precisa e didática a museologia como concei-
to, bem como a história das instituições museológicas brasilei-
ras, com destaque para o saboroso levantamento da história do 
Museu Paulista.

 Assim, apresento uma seleção de exposições relevantes 
ao longo da história, realizada de acordo com o mapeamen-
to de algumas propostas importantes quanto às três escalas 
de intervenção espacial que sustentam a análise da estética e 
funcionalidade do espaço: conceitos museológicos, arquitetura 
museal, e espaço expositivo. São elementos básicos para dis-
cutir o foco da pesquisa, a experiência do sujeito como fator de 
teatralização do espaço expositivo.

Das câmaras das maravilhas aos gabinetes  
de pintura

Até a metade do século XIX, a Europa já havia desenvolvido 
consideravelmente seus conceitos de coleção que tiveram ori-
gem na esfera privada, dentro de pequenos espaços particu-
lares não institucionalizados. Exemplos disso são as Câmaras 
das Maravilhas ou Kunstkammer,  pequenas salas comuns na 
Itália e no leste europeu. Datadas do século XV, consideravel-

sidade de São Paulo.
[4]  Arquiteta e pesquisadora com mestrado pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Zuleica atualmente atua como 
professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
[5]  Museóloga e professora titular em Museologia do Museu de Arqueologia 
e Etnologia da Universidade de São Paulo.
[6]  Com doutorado em artes cênicas e em museologia, Fausto Viana atua 
como professor titular livre docente da Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo.
[7]  Professora titular livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, autora da pesquisa Os Museus Acolhem o 
Moderno.

coleção__________________________

Krzysztof Pomiar é um dos primeiros estudiosos a ela-
borar uma definição para coleção: conjunto de objetos 
naturais ou artificiais, mantidos temporariamente ou 
não fora do circuito comercial em um local fechado e/
ou feito para esse fim, sujeitos a proteção especial e 
exposto ao olhar do público (o que não quer dizer que 
seja acessível). Uma coleção, segundo Pomiar, não é 
fruto do simples acúmulo de objetos aleatórios. Mas 
resultado de um agrupamento direcionado por crité-
rios de classificação. Pomiar categoriza os objetos em 
geral em 3 grupos:
 1. Coisa: objeto utilitário, com função prática.
 2. Semióforo: object simbólico, com função  
 de significar.
 3. Desperdício: objeto que perdeu sua função.
Os objetos em geral transitam entre as categorias, mas 
todos os objetos que fazem parte de uma coleção são 
semióforos por significar algo. A partir do momento 
que perdem sua função de significar, deixam de ser se-
máforos. Assim como uma “coisa” pode vir a ser um 
semáforo a partir do momento que passar pelos crité-
rios para compor uma coleção.
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mente anterior ao descobrimento do Brasil e dos primeiros re-

gistros brasileiros de coleção, eram abarrotadas de artefatos 
e consideradas por museólogos como o primeiro tipo documen-
tado de coleção. 

Sua grande maioria apresentava coleções reais formadas 
pelo acúmulo de tesouros privados. Dentro do seu “acervo”, era 
possível encontrar artefatos de luxo, instrumentos e maquina-
rias, modelos, maquetas, relicários e outros objetos considera-
dos exóticos. A disposição dos inúmeros objetos expostos nes-
ses aposentos justifica o nome de “maravilhas”. Ao entrar no 
cômodo, o visitante era imediatamente arrebatado pela quanti-
dade e variedade de artefatos apoiados em prateleiras e pen-
durados na parede, em alguns casos inclusive no teto. Era um 
ambiente construído para maravilhar o indivíduo que entrasse 
em contato com uma série de artefatos únicos. 

De acordo com Helouise Lima Costa, as câmaras eram 
consideradas a materialização de poder financeiro e simbóli-
co, tanto pelo material que compunha os objetos, como pedras 
preciosas, ou pelo seu exotismo. Na época, possuir um artefato 
inusitado, vindo de uma parte distante do local em que se vivia, 
era um impressionante símbolo da extensão do poder e da in-
fluência do seu dono. O visitante da câmara não tinha, portan-
to, uma experiência puramente estética, mas também uma ex-
periência psicossocial, ao reconhecer o conjunto daquela sala 
como representação do poder e influência do seu dono. 

A partir do século XVI, Costa ressalta uma mudança no 
perfil do colecionismo europeu. O crescente interesse pela an-
tiguidade clássica trazido pelo Renascimento e a valorização 
do conhecimento científico - incentivado pelo desenvolvimento 
das grandes navegações - teve reflexos nas câmaras das ma-
ravilhas. 

Essa época é marcada pela expansão territorial e pelo 
mercantilismo, a intensificação do comércio e da introdução de 
novas mercadorias provenientes de lugares além das rotas já 
estabelecidas na Europa. Esse processo permitiu a ascensão 
econômica da população sem título de nobreza, a burguesia, 
que começou a compor suas próprias coleções de artefatos 
curiosos, muitos deles vindos do Novo Mundo. Desse modo, as 
novas câmaras passaram a ser comuns nas casas da burgue-
sia ascendente, de sábios e de estudiosos. Tornaram-se tam-
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As coleções privadas paulistanas_____________

Não existe vasta documentação de coleções privadas, das poucas 
famílias de aristocratas que viviam em São Paulo, exceto pela cole-
ção que posteriormente deu origem ao Museu Paulista: o Gabinete 
de Curiosidades do Coronel Joaquim Sertório. Segundo a pesquisa 
de Fausto Viana1, o gabinete encontrava-se na residência do coronel, 
localizada na atual Praça João Mendes - na época, o Largo Munici-
pal. A coleção foi adquirida em 1890 pelo Conselheiro Francisco de 
Paula Mayrink, que a doou ao Governo do Estado2.

Naturalmente, a maioria das coleções existentes no Brasil 
eram localizadas nas províncias cuja população detinha maior poder 
econômico, como Pernambuco e Salvador. Algumas dessas cole-
ções foram abertas a um público mais abrangente, mas sem gran-
des desdobramentos. Viana atribui esse fenômeno à empolgação 
dos colecionadores quanto à instituição dos museus neoclássicos 
depois da Revolução Francesa. A Revolução na França e posterior 
ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder foi inclusive um dos prin-
cipais motivos da vinda da Família Real para o Rio de Janeiro (1808) 
juntamente com sua própria coleção. Dom João VI e sua corte, fu-
giam dos conflitos causados pelo plano expansionista de Napoleão 
no território europeu.

[1]  ibidem, p.49
[2]  Em artigo entitulado Museu Paulista, o pesquisador e ex-diretor do Museu, 
Ulpiano T. Bezerra de Meneses, menciona ainda uma segunda coleção, a “coleção 
Pessanha”, mas não foi possível rastrear de modo concreto sua origem. O artigo de 
Ulpiano está disponível no site http://www.scielo.br, acedido em 25 de maio de 2011.



bém símbolo do poder burguês, e não da realeza - apesar dos 
reis ainda possuírem suas próprias coleções.

 Assim, o cômodo transforma-se em um gabinete de curio-
sidades. Apesar da distinção, Costa afirma que a bibliografia 
sobre o assunto é um tanto quanto confusa quanto à diferencia-
ção entre gabinete de curiosidades e câmara das maravilhas. A 
mudança da nomenclatura poderia ser justificada, talvez, pela 
modificação da sua finalidade. Os gabinetes de curiosidades 
iam além de impressionar o visitante com riqueza, poder e in-
fluência do proprietário da coleção. Os gabinetes eram símbolo 
de conhecimento científico, e propunham um maravilhamento 
distanciado, característico de uma investigação cientifica. 

A experiência individual do visitante dentro desse contexto 
era regida pela concepção científica de abordagem do mundo. 
O indivíduo, desse modo, buscava um olhar acurado para notar 
nos artefatos indícios e comprovações dos estudos sobre esté-
tica, biologia, antropologia, arqueologia, geologia, entre outros. 

Esse interesse pelo raciocínio das ciências naturais tam-
bém influenciou a composição espacial das câmaras. Por exem-
plo, os objetos passaram a obedecer uma classificação: Natura-
lia (objetos ligados a natureza, como peles de animais, sementes 
etc), Artificialia (minerais, pedras preciosas, artefatos feitos por 
outras culturas etc), Antiquitas (artefatos que remetem à antigui-
dade clássica) e Mirabilia (conceito criado mais tarde para abar-
car os objetos de “exotismo”, ou seja, os mais grotescos, de teor 
mágico, mítico provenientes da África ou das Américas). A orga-
nização espacial refletia essa classificação, fator norteador da 
relação entre objetos e da hierarquia entre eles, como é possível 
identificar na imagem do Museu Particular de Ferrante Imperato. 

Observe como a maneira caótica de apresentar os artefa-
tos, seguindo a lógica do “quanto mais, melhor”, pouco mudou. 
Porém, existia certa organização e classificação, um detalhe 
que revela processo de formação de conceitos. A disposição 
precária só deu lugar a uma disposição classificatória depois 
do início de um processo de raciocínio crítico sobre os objetos 
colecionados, ou seja, pensar criticamente nos objetos da cole-
ção afeta diretamente a configuração espacial.

No entanto, permanece a pergunta: como chegaram a 
essa conformação espacial e estética pautada na acumulação? 

A resposta reside apenas na especulação. Uma das pos-
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Museu particular de Ferrante Imperato. Nápoles. 1599. (retirada do site http://melancholystories.com/items/show/26 , acedido em 
10/04/2010).



sibilidades seria o desenvolvimento natural a partir de peque-
nos gabinetes, prateleiras em um canto da casa, semelhantes 
aos pequenos altares dedicados às representações religiosas. 
Com o aumento da quantidade de objetos, construíam-se novas 
prateleiras que, com o tempo, envolveriam toda a sala.  O re-
sultado era um espaço que envolvia sensorialmente o visitante, 
arrebatando-o com milhares de objetos nos gabinetes, pratelei-
ras e até o teto. 

No Museu Particular de Francesco Calzolari, por exemplo, 
são evidentes os vestígios do processo de expansão das prate-
leiras no espaço, fundindo gabinetes uns aos outros com direito 
a pequenos nichos para os objetos de maior destaque.

Os objetos compunham, enfim, a própria decoração da 
sala, juntamente com os móveis e prateleiras que lhes serviam 
de suporte, que por sua vez eram frequentemente pensados 
de acordo com os adornos da parede, rodapés, pilares etc. - 
quando eles conseguiam aparecer, obviamente, tamanha era 
a quantidade e variedade de informação estética. No entanto, 
apesar de sua natureza diversa, provocativa e aparentemente 
conflituosa aos olhos do observador atual, a leitura do espaço 
era estabelecida no dialogo entre o visitante e o todo do conjun-
to espacial, ou com alguma composição ou nicho, e não a cada 
objeto específico.

Como um templo ao conhecimento, um altar à ciência - 
condizente com o momento de transição do teocentrismo para 
o antropocentrismo -, o Gabinete representava a diversidade 
do globo em um único microcosmo. A proposta era arrancar 
o indivíduo do seu conforto físico e emocional ao convidá-lo a 
entrar em um espaço extracotidiano. Deslocados no tempo e no 
espaço, os visitantes embarcavam em uma viagem imaginária 
para os lugares sugeridos pelos objetos expostos.

O conflito, nesse caso, tornou-se fator importante para en-
volver o visitante estabelecendo uma reação diferenciada além 
da simples apreciação do objeto.

O poder da arquitetura e ambientação do espaço dos Ga-
binetes pode ser evidenciado na gravura de um dos gabinetes 
mais importantes da época, o Museu (segundo termologia 

do século XVI) de Kircher, em Roma, cuja imagem evidencia o 
jogo entre o acúmulo impressionante de objetos e a imponência 
da arquitetura.

museu [séc. XVI]___________________

Observe que apesar de ser usada para dar nome a es-
paços dedicados às coleções de ciência e cultura, a pa-
lavra museu não carregava o significado que tem hoje. 
No século XVII não existiam instituições museológicas 
como conhecemos, abertas ao público em geral, com-
promissadas com a educação e conservação da histó-
ria. Os gabinetes continuavam a ser espaços privados 
e restritos ao círculo da intimidade do seu dono. 
O emprego da terminologia “museu” deve-se ao fato 
de que a palavra era antigamente associada à bibliote-
ca de Alexandria, uma das salas do Museion (Museu) 
erguido no Egito, por Ptolomeu I, rei entre 305 e 285 
a.C..  A palavra museion significava para os gregos 
templo das musas; posteriormente, foi associada à 
casa de música e poesia, ou escola de artes ou letras 
(VIANA, 2010: pp).  Chamar esses espaços de museus 
significava, portanto, aproximar o espaço à ideia de 
conhecimento. O museu particular de Ole Worm, por 
exemplo, era usado por seu dono, um professor de 
medicina, para fins didáticos.

confira também: coleção, museu [séc. XXI]



panorama | 29

Museu particular de Francesco Calzolari. Verona. 1622. (retira-
da do site http://www.zymoglyphic.org/exhibits/baroquemuseu-
ms.html , acedido em 10/04/2010)

Museu Kircher. Roma. 1678. (retirado do site http://www.zy-
moglyphic.org/exhibits/baroquemuseums.html , acedido em 
10/04/2010)

Museu particular de Ole Worm. Copenhage. 1655. (retirado 
do site http://www.zymoglyphic.org/exhibits/baroquemuseums.
html , acedido em 10/04/2010)



E quanto às pinturas, existia lugar para elas nesses ga-
binetes? 

Tradicionalmente, a pintura era uma arte que usava a pró-
pria arquitetura como suporte. Facilmente encontrada nas pa-
redes das igrejas e palácios, não era, portanto, um bem móvel. 
Porém, uma das rupturas que ocorreram na época do Renas-
cimento foi a crescente popularização da pintura de cavale-
te. Ou seja, pinturas que usam a tela como suporte, um bem 
móvel e com dimensões compatíveis para ser transportado e 
comercializado.

Inseridas, portanto, no contexto de intensificação das re-
lações mercantis, as pinturas começaram a ser olhadas como 
bens comerciais, ao invés de meros artefatos artísticos. Nesse 
Período a arte se reforça como um bem material, um investimen-
to e símbolo de status do proprietário, que projeta no fato de ter 
uma obra de arte em sua casa como símbolo de poder. Acom-
panhando esse processo social e mercadológico, a temática 
das pinturas também se expandiu: figuras e cenas religiosas 
deram lugar a temas como a antiguidade clássica e retratos. 

A pintura tornou-se assim um artefato colecionável, de 
presença constante e crescente nas coleções da época. Paula-
tinamente, os quadros invadiram os gabinetes ao despertarem 
a curiosidade e apreço dos colecionadores. Um exemplo é o 
Gabinete de Franz Francken II.

Frequentemente, as pinturas eram utilizadas como suporte 
de representação e reprodução de artefatos, animais, minérios 
e até de grupos étnicos. Não havia distinção de leitura estética 
entre os objetos e as pinturas. O receptor as lia apenas como 
mais um meio de acessar artefatos e paisagens desconhecidas. 
No entanto, a popularização do suporte deu origem à tendência 
de um tipo especializado de gabinete, o Gabinete de Pintura. 

Apesar de nesses gabinetes serem aceitos objetos tridi-
mensionais como esculturas clássicas, o foco voltava-se para 
as paredes. Normalmente ricamente decoradas, tendiam a de-
saparecer na medida em que eram preenchidas por quadros. 
Salvo os lugares de arquitetura imponente, como a galeria de 
Silvio Valenti Gonzaga, os limites físicos da sala facilmente de-
sapareciam diante da quantidade doa pinturas fixadas.

As paredes do gabinete do Arquiduque Leopoldo Wilhelm, 
por exemplo, praticamente desapareceram. Este é um dos Ga-
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Franz Francken II. Gabinete (1636). (re-
tirado do site www.rijksmuseum.nl, ace-
dido em 10/04/2010)



binetes de Pintura mais conhecidos atualmente graças a David 
Teniers, artista contratado para cuidar da coleção, que realizou 
um extenso trabalho de documentação.

Como um curador8, Teniers cuidava, comprava, distribuía 
as obras no espaço. Registrou as transformações do gabine-
te com detalhes, e realizou inclusive um catálogo da coleção. 
Sempre em processo, conforme as pinturas passavam a domi-
nar estes espaços, sua conceituação também mudava. 

As molduras eram feitas justamente para encaixar-se 
uma nas outras sem revelar a parede por trás, reforçando a arte 
como um portal para outra realidade. 

A ilusão de profundidade oferecida pela perspectiva re-
nascentista também reforçava esse conceito da pintura como 

portal para o mundo. 
Com essas pequenas mudanças, a experiência individual 

também se transforma. Em vez de um espaço convergente dos 
gabinetes de curiosidades, cuja multiplicidade de objetos era 
posicionada para atingir o visitante por todos os lados, os gabi-
netes de pintura eram espaços divergentes, em que o olhar do 
visitante era projetado para além das paredes.

Mas existia algum critério para a disposição dos quadros? 
A princípio, apenas o gosto do colecionador, substituído 

paulatinamente por uma lógica que mais tarde seria aplicada 
aos primeiros salões de arte: acima, ficavam os quadros maio-
res, abaixo os menores, e ao centro os mais importantes da co-
leção. Na obra Galeria de Pinturas da Roma Antiga, de Giovani 
Panini é possível encontrar registrado um espaço que continha 
cortinas à frente de algumas obras, provavelmente usadas para 
o desvelar dramático durante uma visita. Destacar individual-
mente uma obra, porém, era difícil em virtude do posicionamen-
to de algumas (muito alto) e à grande proximidade entre elas.

A somatória desses fatores indica que a experiência da 
arte ainda era resultado de sua apreciação como conjunto de 

[8]  Atualmente a figura do curador é comumente difundida de acordo com 
o conceito do curador independente - resumidamente, um especialista que 
orquestra mostras em diversos lugares sem dedicar-se exclusivamente a 
uma instituição ou acervo. Porém, a curadoria era originalmente um ofício 
do profissional que cuida de um acervo, pesquisa e revisita das obras. Era 
a pessoa que deveria assumir a instituição Museu, incentivando a pesquisa 
e o cuidado do seu patrimônio. A atividade curadoria era, portanto, um pro-
cesso que tinha a exposição como apenas uma atividade entre outras que 
envolviam o acervo.

molduras_________________________

No século XVII, época de grande popularização das 
pinturas em tela, ou de cavalete como são conhecidas, 
as molduras eram feitas justamente para encaixar-se 
uma nas outras sem revelar a parede por trás. 
Esse contorno dado às pinturas satisfazia a necessidade 
de criar certo limite para a imagem pintada, como se ela 
não precisasse terminar, necessariamente. O material e 
adornos utilizados imitavam a caixilharia das janelas, 
reforçando a arte como um portal para outra realidade. 
Tinham no âmbito conceitual, a função de separar o 
espaço ilusionista da pintura e a “realidade material”, 
e de sustentar o imaginário de continuidade da cena 
pelas lateriais, ocultas pela janela falsa. Seu formato 
quadrado e fortemente marcado era usado muitas vezes 
para reforçar a ilusão de perspectiva das obras.

confira também: pinturas como portal para o mundo

pinturas como portal________________

Nos gabinetes de pintura, era comum construir arran-
jos de quadros que encaixassem perfeitamente uns 
nos outros, ocultando a parede por trás, uma função 
secundária para as molduras. O fato de ocultar total-
mente a parede, porém, revela uma noção importante 
para a época. 
Impossibilitado de visualizar a parede, fica mais fácil 
para o visitante ignorála como matéria, deixando-se 
levar pela ilusão perspetiva e realismo das pinturas - 
apenas lembrando que a noção de realismo na época 
é diferente que atualmente, as pinturas renascentistas 
eram consideradas representações fiéis da realidade, 
tão nítida como um espelho.
Desse modo, coberta de inúmeras janelas, a parede 
dos gabinetes se diluía em diversos microcosmos. 
Cada janela revelava a um microportal. O espaço do 
gabinete, consequentemente, tornava-se em espaço 
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David Teniers. Arquiduque Leo-
poldo Wilhelm em sua galeria 
(1647). Madrid. Museu do Pra-
do. (retirada do site http://www.
unicamp.br/chaa/cursogallo.
php , acedido em 15/04/2010)

Giovani Paolo Panini. Galeria 
de Pinturas da Roma Antiga 
(c.1755). Stuttsgart. Staatsgale-
rie. (retirada do site http://www.
unicamp.br/chaa/cursogallo.
php , acedido em 15/04/2010)



estímulos, sem qualquer ligação ou privilégio de um trabalho 
autoral. O objetivo de se visitar o gabinete nessa época era 
principalmente apreciar as maravilhas do mundo, e não ne-
cessariamente testemunhar a virtuosidade ou primor técnico 
de determinado artista. A “exposição” nesse caso, apesar da 
valoração de hierarquia na disposição das obras, fazia-se valer 
pelo seu conjunto. A experiência fazia sentido apenas com a 
interferência múltipla entre as obras. 

A crescente saturação dos gabinetes de pintura levou a 
mudanças da configuração do espaço. E com isso o gabinete 
abriu suas portas invadindo os corredores, chamados posterior-
mente de galerias. A nova tipologia de espaço alongado espe-
cializada ainda mais ao favorecer a acomodação dos quadros. 
E com sua popularização, as galerias passaram a ser tomadas 
como partido arquitetônico. Ou seja, como conformação espa-
cial padrão dos espaços construídos/projetados especialmente 
para esse fim. Apesar de expandir-se e ganhar novo espaço e 
um eixo perspético, os gabinetes, agora galerias, continuavam 
a ser separados, muitas vezes por cortinas, do espaço habita-
do pelo colecionador. Era mantido, assim, o teor ritualístico e de 
mistério do espaço reservado à sua arte.

A nova conformação espacial, porém, resultou também em 
uma mudança mais sutil no âmbito da experiência individual do 
visitante. A composição em corredor transformou um espaço 
antes de permanência em um espaço de trânsito. O visitante, 
nesse âmbito, é induzido subconscientemente a realizar um per-
curso de observação das obras, movimentando-se de janela a 
janela. Tinha também a percepção visual do final do corredor 
como um contraponto real da ilusão perspética de cada pintura. 
A consciência do próprio movimento e de suas mudanças na 
perspectiva dentro do espaço real, em contraste com a técni-
ca do ponto de fuga fixo em cada pintura favorece o distancia-
mento do indivíduo do que está sendo exposto, diferentemente 
da proposta de envolvimento adotada nos gabinetes fechados. 
Uma pequena ruptura que só por si já traz indícios do começo 
de uma importante guinada na maneira do visitante perceber a 
arte: a consciência para percepção e diferenciação entre o real 
e virtual. 

Aos poucos, a mudança da temática dos quadros para 
cenas mitológicas, retratos e alegorias também contribuiu para 

múltiplo em que vários lugares do mundo se encon-
tram, fazendo com que o visitante tivesse a possibili-
dade de olhar de volta para cada um deles. 
Nesse sentido, os gabinetes de pintura eram como a 
maior ferramenta de acesso mundial, baseado em ja-
nelas. Qualquer semelhança com o sistema Windows e 
com a internet é mera coincidência.

confira também: moldura
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a transformação do olhar do visitante, que transitou da concep-
ção de pintura como verdade científica, fiel à realidade, para 
concebê-la como representação artística digna de ser aprecia-
da por sua técnica e beleza em si própria. Um detalhe impor-
tante para analisar a posterior separação entre conceitos de 
arte e ciência, o que levou à ramificação das coleções, em dois 
tipos básicos: coleções científicas e coleções artísticas. Pro-
cesso que se concluiu com o estabelecimento da tipologia do 
museu neoclássico.

Tipologia do museu neoclássico e das exposições  
universais

Para compreender como surgiu o conceito de museu como se 
conhece hoje e como foi sua configuração espacial, é preciso 
voltar-se para o período de transição do século XVIII ao XIX na 
europa, marcado pela ascensão burguesa carregada do pensa-
mento iluminista, em destaque a Revolução Francesa (1789)9. A 
nova organização social derivada dessas transformações levou 
ao surgimento dos estados-nação e do conceito de patrimônio 
e de bens públicos. Coleções particulares, assim como as cole-
ções antes pertencentes à realeza derrubada, foram colocadas 
nesse novo patamar de bem coletivo, obedecendo aos concei-
tos de igualdade defendidos pela revolução.

Paulatinamente, os objetos de privilégio, antes tidos como 
símbolo da soberania real que deveriam ser destruídos, torna-
ram-se objetos de conhecimento e bens acessíveis para todos. 
Os museus como instituição pública, de função pedagógica e 
disciplinar, derivam desse processo. 

A instituição museu, junto com o incentivo à pesquisa e à 
especialização dos saberes (nesta época surgem as discipli-
nas), levou também à institucionalização da atividade do cura-

[9]  Resumindo a definição dada pelo filósofo Immanuel Kant, o Iluminismo 
baseia-se na capacidade do homem de fazer valer a razão individual, sem 
deixar-se dominar por uma razão imposta por outros - o que significa na-
quele contexto, a ordem imposta por um regime monárquico absolutista. A 
Revolução Francesa alterou o quadro político francês ao questionar os privi-
légios do clero e da nobreza, proclamando os chamados direitos universais 
de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Ao final desse processo que du-
rou aproximadamente 10 anos, Napoleão Bonaparte toma o poder francês 
(1804). Sua obsessão pelo Império Romano incentivou o emprego do estilo 
neoclássico nas novas construções da cidade.

museu [séc. XXI]___________________

A definição atual de Museu, deriva da (ICOM de 1974):
“Instituição permanente, sem finalidade lucrativa, a 
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta 
ao público; que adquire, conserva, investiga, comu-
nica e exibe, para fins de estudo, educação e deleite, 
testemunhos materiais do homem e do seu entorno.” 
(in: Gonçalves, 2004: 62)

confira também: museu [séc. XVI]
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Museu do Louvre (retirada do site www.louvre.fr, acedido em 10/03/2010).



dor. Esses profissionais passaram a ser responsáveis não só 
por atividades como aquelas exercidas por Teniers, como tam-
bém pelo compromisso difusor, disciplinar do museu da época.  

De um modo geral, a coletivização dos gabinetes de 
curiosidades deu origem aos museus de história natural, e os 
gabinetes de pinturas deram origem aos museus de arte. A 
partir deste momento, as duas tipologias começaram a trilhar 
caminhos paralelos, ambas com suas trajetórias e abordagens 
específicas quanto ao espaço expositivo. 

As exposições de ciência desenvolveram-se de açodo 
com suas próprias necessidades e hoje cada vez mais se bus-
ca dinamizar a experiência do visitante, fazendo uso da interati-
vidade para ativar no corpo e na memória, conceitos abstratos 
como a história e teorias científicas. 

A expografia tem desenvolvido um papel importante neste 
conceito, muitas vezes complementa o conteúdo, exemplifica-o, 
ou até materializa-o de uma maneira acessível e lúdica. A verten-
te chamada de edutainiment (mescla das palavras educação e 
entretenimento em inglês), fomenta a possibilidade de usar re-
cursos tecnológicos para ativar a exposição, o que torna possível 
hoje em dia entrar em uma sala e experienciar fisicamente o que 
é um terremoto, compreender com ilustrações e cenários o que 
são as camadas tectônicas, ou o ciclo da água, por exemplo. 

Uma trajetória igualmente interessante e válida para estu-
dos quanto a abordagens espaciais para exposições. Contudo, 
como foi dito anteriormente, essa pesquisa tem como foco a in-
teração do indivíduo com as artes plásticas e o espaço exposi-
tivo, com destaque para o estudo das problemáticas derivadas 
das interações entre o triangulo visitante, espaço e obra. 

Os museus de arte neoclássicos, no início, abrigavam suas 
coleções de maneira mais organizada em relação às coleções 
particulares. As obras eram dispostas de uma maneira que fi-
cassem mais afastadas uma das outras e eram agrupadas por 
temáticas. Houve significativa racionalização do modo de se ex-
por, afastando-se da influência do gosto individual do dono da 
coleção para a disposição das obras. Como exemplo clássico, 
há a primeira exposição do Museu do Louvre, instituição que 
inspirou a criação e conceituação do Museu Paulista no Brasil.

O edifício utilizado para abrigar a nova instituição pública 
francesa foi o antigo palácio real, um ato de significativo teor 

edutainiment_____________________

Mescla das palavras educação e entretenimento em in-
glês, dá nome a uma vertente dentro da produção cultu-
ral contemporânea pautada na aproximação entre pati-
mônio cultural e indivíduo por meio de recursos lúdicos. 
Recursos audiovisuais; tecnológicos participativos e 
interativos; espaço expositivos dinâmicos e inusitados 
e visitas teatralizadas à exposições são recursos co-
muns, usados no edutainiment para dinamizar o con-
teúdo de determinada exposição.
Comumete empregado em exposições históricas e de 
ciência, este conceito é defendido como recurso efeti-
vo para aproximar o público de assuntos tidos como 
“maçantes”, “conteudistas” como eventos históricos 
ou fenômenos científicos. Seu emprego também é 
justificado pela possibilidade de ativar, ou “dar vida” 
a artefatos históricos, ou por trazer materialidade e di-
namizar mostras cuja temática é o patrimônio imaterial 
- aquele sem evidências físicas - como a própria histó-
ria, a música ou a Língua Portuguesa.
No entanto, é pouco empregado em exposições de 
arte, pois nesse caso, um recurso meditativo tão pre-
sente, entra facilmente em conflito com as obras ex-
postas, tanto por sua presença estética, quanto pelo 
uso de recursos muitas vezes os mesmos utilizados 
pelos objetos artísticos.
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O Museu Paulista como ideal neoclássico_______

O final do século XIX em São Paulo é marcado por uma série de 
transformações socioeconômicas impulsionadas pela economia ca-
feeira, em expansão no estado desde a metade do século. Até então, 
inclusive do ponto de vista museológico, São Paulo sofria atrasos. 
Anos antes, o Rio de Janeiro já tinha, dentre outras instituições, o 
Museu Real do Rio de Janeiro, fundado em 1818 pelo Príncipe-Re-
gente1. No entanto, a pequena vila localizada entre rotas comerciais 
e que servia como pouso de tropas transformava-se rapidamente em 
uma nova cidade que seria o novo centro econômico do país.

Nesse contexto surgem as primeiras exposições do Museu 
Paulista, realizadas sob a curadoria de Hermann Von Ihering entre 
1894 e 1916. O então chamado Museu do Estado foi inaugurado 

[1]  O Museu Real, de 1818, mudou de nome várias vezes de acordo com as trans-
formações políticas brasileiras. Em 1824 passou a ser Museu Imperial e Nacional 
e em 1890 foi denominado como Museu Nacional, nome que permanece até os 
dias de hoje.

em 18952, durante o Governo Provisório do recente Regime Repu-
blicano. Desde a sua abertura, localizou-se no prédio-monumento 
do Ipiranga, projetado pelo engenheiro italiano Tommaso Gau-
denzio Bezzi. Eclético, o edifício encomendado em 1894 possuía 
o mesmo estilo dos prédios que marcariam a transformação arqui-
tetônica de São Paulo após o aquecimento econômico propiciado 
pelo ouro verde.

Em um levantamento histórico apurado, Fausto Viana des-
creve o museu de Ihering como uma instituição enciclopédica, 
pautada no saber evolutivo e classificatório das ciências naturais. 
Natural, tendo em vista que o diretor, zoólogo, possuía vasta expe-
riência na área científica. Conceitualmente, Ihering objetivava esta-
belecer um mito nacional que culmina numa nação bem sucedida, 
conceito claramente baseado no modelo francês pós-revolução. Um 
mito, porém, que se afastava da cultura popular brasileira, sobretu-
do indígena e negra, para contar uma história da elite aristocrática 
tradicional brasileira.

[2]  Dez anos antes do primeiro Museu de Arte de São Paulo, Pinacoteca do Estado.

Museu Paulista na época de sua 
inauguração (1895). (Retirado do 
site http://arksandempires.blo-
gspot.com.br/2011/04/hist300f-
-visualizing-american-power-in.
html, acedido em 12/12/2011)



político, símbolo da tomada do tesouro real. Mas o Louvre já 
havia passado por sucessivas modificações antes de abrigar 
o Museu. O prédio original fora construído ainda no século XII 
para servir de fortaleza ao Rei Phillipe Auguste em uma região 
a oeste da Paris medieval, e era cercado por uma muralha com 
torres em cada canto. 

Na segunda metade do século XIV, a cidade já havia en-
volvido o edifício, que acabou perdendo sua função de prote-
ger o rei. Assim, em 1364, um pouco antes da demolição das 
muralhas que o cercava, o arquiteto Raymond du Temple trans-
formou-o em residência real. A partir desse período, o palácio 
passou por várias transformações para se adequar às necessi-
dades dos seus sucessivos donos. 

Francisco I, em 1546, deu início a uma reforma que demo-
liu a ala oeste medieval do palácio, reconstruído no estilo neo-
clássico. Assim, na segunda metade do Século XVI, o Louvre 
continuava em obras, e sua configuração era uma mistura de 
vários estilos. Destaque das modificações do período é a cons-
trução da Grande Galeria à beira do Sena, que fora concluída, 
com todos os seus revestimentos e decorações preservados 
até hoje, durante o reinado de Luís XIV.

O Louvre ou Museu Central das Artes, como era chamado 
na época de sua inauguração em 1793, abriu ao público com 
sua primeira exposição exatamente na Grande Galeria e no es-
paço Salón Carré. Conforme crescia o seu acervo, as coleções 
foram espalhando-se pelo edifício. Toda a riqueza de adornos e 
detalhes, contribuição de Luis XIV, foi mantida. Porém, ao serem  
transformadas em locais de exposição, as grandes galerias do 
palácio receberam generosas aberturas zenitais fornecendo ilu-
minação natural. 

As pinturas ainda eram dispostas ao longo de toda a pa-
rede, largura e altura, como nos gabinetes, mas com algumas 
mudanças consolidadas depois das experiências com as gale-
rias. As obras foram dispostas de maneira comparativamente 
mais espaçadas entre si, e obedecendo a um alinhamento. As 
esculturas eram posicionadas ou junto à parede, em lugares 
estratégicos; ou ao longo do eixo central do corredor de circu-
lação, como pode ser averiguado no registro de Hubert Robert.

Mas isto não marcou o fim das transformações da con-
figuração arquitetônica do museu, que passou por mudanças 
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Unindo os dois aspectos, o diretor planejou trabalhar a co-
leção do museu a partir da história natural e da documentação da 
Independência. Contudo, do ponto de vista espacial, existia uma 
grande contradição entre os conceitos abordados e espaço exposi-
tivo. Segundo o material reunido por Viana, o museu consistia em 
um Museu de História Natural por excelência, enquanto a coleção 
histórica era confinada a um único cômodo, com móveis e quadros 
empilhados desordenadamente, junto com gabinetes de minerais e 
outros artefatos de Artificialia. Basicamente, existia um Gabinete de 
Curiosidades dentro do Museu Paulista. Dicotomia espacial, tendo 
em vista a solução espacial adotada pelos museus neoclássicos eu-
ropeus, como o Louvre. 

Assim como o Louvre detinha em si o poder simbólico da re-
volução e liberdade do povo francês, expondo jóias reais e pinturas 
como bens públicos, o Museu Paulista foi criado com o intuito de 
divulgar uma história heróica da independência do povo brasileiro. 
Os documentos, porém, revelam uma exposição pautada majori-
tariamente na produção científica pouco acessível à população em 
geral, e uma porção pequena dedicada à independência – nada em-
polgante para um visitante que ainda vivia um regime monárquico. 

Presume-se, desta maneira, que a relação do público brasileiro com 
a exposição do Museu Paulista era muito mais distante daquela dos 
franceses que visitavam o Louvre.

Sucessor de Ihering na direção do Museu3, Afonso d‘ Escrag-
nolle Taunay, descreve em seus relatorios, entre outros problemas, 
o acúmulo de objetos e a configuração da exposição. Afirma ainda 
que eram motivo de zombaria dos visitantes, pois não entendiam o 
porquê daquelas peças estarem ali. 

Taunay era professor, historiador, tradutor e lexicógrafo. 
Como historiador, especializou-se no período colonial brasileiro e 
no bandeirismo paulista, dentre outros. Tinha, portanto, uma for-
te abordagem histórica. Consequentemente, durante sua gestão do 
museu, comprometeu-se em transformar o Museu Paulista, até en-
tão um Museu de História Natural, em um Museu de História Nacio-
nal. Taunay estabeleceu uma estrutura mais próxima do plano diretor 
original, porém mais abrangente. Por exemplo, considerava a ex-
pansão territorial dos bandeirantes paulistas como um processo de 
construção da nacionalidade. Propôs, então, um plano de renovação 

[3]  Documentos levantados por Fausto Viana in: VIANA: 2010.

Hubert Robert. Registro da monta-
gem da galeria do Museu do Lou-
vre. (retirado do site http://www.
galerieversailles.com, acedido em 
15/04/2010)



marcantes depois de Napoleão, por exemplo, registradas na 
imagem abaixo. Atenção para os adornos neoclássicos que 
compunham os rodapés e aberturas zenitais. Interessante ob-
servar que nesse caso, pinturas de parede conviviam com pin-
turas de cavalete, arquitetura e esculturas simultaneamente, 
estabelecendo um uníssono na configuração geral do espaço. 
Apesar do distanciamento proposto pelas galerias, experiência 
geral de visitar esse espaço, ainda privilegiava as sensações 
derivadas do coletivo da exposição, intensificada pelo novo fa-
tor de interferência do mundo externo com a introdução das 
aberturas no teto.

O Louvre lançou as bases do espaço de exposições e da 
própria arquitetura de Museus. Nesse período, falar de espa-
ço de exposição era falar basicamente da arquitetura, estilo e 
elementos decorativos que conviviam com obras em suportes 
diferentes - afrescos, cavaletes, esculturas.

Os museus posteriores seguiam os preceitos neoclássi-
cos, estilo vigente na época de Napoleão. A Academia de Be-
las Artes Francesa, inclusive, promovia concursos temáticos e a 
categoria “Museu” era uma delas. Assim, o museu neoclássico 
transformou-se em uma tipologia arquitetônica e ganhou lugar 
na cidade. E à medida que os projetos de museus se multiplica-
ram, foram fortalecidos os padrões em sua configuração.

Geralmente, a tipologia dos museus era quadrada, quatro 
largas galerias circundavam um espaço monumental ricamente 
iluminado. Era comum um domo central, e as grandes galerias 
com aberturas zenitais logo se consagraram. A nova organi-
zação revelou as características arquitetônicas do local de ex-
posição, diferentemente das tipologias anteriores, cuja grande 
concentração de obras escondia as paredes quase totalmente. 

A regularidade do alinhamento das obras e do próprio es-
paço em si, fez da arquitetura a moldura da exposição de arte. 
Fator muito mais notado aos olhos da época do que alguns sé-
culos atrás. Passou a ganhar visibilidade e sua carga estética, 
mais relevância. O resgate da cultura greco-romana trouxe de 
volta o conceito original do mouseion, aproximando visualmente 
a instituição de um templo para ascensão espiritual por meio da 
contemplação e do saber. Um bom exemplo da tipologia da ar-
quitetura neoclássica descrita, e de sua presença na contextua-
lização das obras expostas, é o edifício do British Museum de 
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Benjamin Zix. Mariage de Napoléon et de Marie-Louise, le 2 avril (1810). (retirado do site http://
www.louvre.fr , acedido em 24/05/2011)

do Museu Paulista, que modificou completamente suas exposições, 
aproximando-as da realidade do visitante paulista.

A coleção de zoologia foi mantida praticamente intacta, pois 
os critérios expositivos e conformação espacial estavam bem defi-
nidos. Porém, Taunay buscou eliminar o aspecto desordenado das 
demais coleções. Rearranjou as salas e galerias, adequando-os aos 
padrões neoclássicos: exposições iconográficas e  esculturais ga-
nharam espaços próprios e suas obras foram dispostas no espaço 
de acordo com os padrões da época;  as áreas nobres do edifício 
como o peristilo, escadaria e salão de honra foram ressaltadas; oito 
novas salas dedicadas a temas históricos foram inauguradas (Car-
tografia Colonial e Documentos Antigos; Passado da Cidade de São 
Paulo; Antiga Iconografia Paulista; Mobiliário Antigo e Velhos Retra-
tos; Arte Colonial Religiosa Brasileira e Mobiliário do Regente Feijó; 
Reconstituição da Antiga Cidade de São Paulo e Objetos Históricos; 
Indumentária antiga, Fardas, Objetos Antigos, Coleções Diversas). 

Dessa maneira, foi alcançada a harmonia desejada entre ima-
gem, espaço expositivo e conceito institucional – mais próximo, 
aliás, do padrão museal francês. De maneira geral expande o alcance 
da instituição ao abarcar assuntos da história econômica, religiosa, 

literária, artística e científica, sobretudo da história dos costumes. 
Um tipo de abordagem da história nacional que mais tarde seria le-
vada a outro nível por Mário de Andrade4 ao fundar junto com outros 
artistas o movimento Moderno Brasileiro (1922), e ao tornar-se dire-
tor do Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura Municipal 
de São Paulo (1935). 

[4]  Escritor, ensaísta, poeta, e estudioso da cultura nacional, Mario de Andrade foi 
um dos porta-vozes do Movimento Modernista brasileiro.



Londres, projeto do arquiteto Sir Robert Smirke, datado de 1823.
Já a virada para o século XIX, impôs novas dinâmicas do 

ponto de vista arquitetônico, por meio da popularização do em-
prego de novos sistemas construtivos como o ferro e vidro. 

Esta tecnologia permitiu maiores vãos, iluminação e flexi-
bilidade nas obras arquitetônicas seguintes, pois as paredes 
perderam a função de sustentar a construção. Na época, não 
havia ainda a consciência de que os raios solares poderiam ser 
prejudiciais às pinturas. Assim, ao depararem com a possibili-
dade de expandir a visão do visitante para além da arquitetura, 
inundando o olhar com o mundo moderno externo em constante 
expansão, não houve hesitação. 

Surgem nesse contexto os grandes pavilhões de vidro, 
como o Palácio de Cristal de Baxton, em Paris e a Galeria das 
Máquinas, onde ocorriam as Exposições Universais, dentre ou-
tras feiras e eventos para o grande público. Semelhantes a pra-
ças da Paris Moderna, eram lugares de encontro e sugeriam 
uma relação diferente daquela introspectiva e direcionada entre 
indivíduo e objeto exposto. Após essas mudanças no espaço 
que as abrigam, o padrão de disposição das obras nas pare-
des derivado do gabinete de pinturas começou a modificar-se.

As exposições universais eram as grandes vitrines da ci-
vilização ocidental, com seus produtos e mercadorias, inclusive 
a arte. Ao invés de remeter-se a um ambiente sagrado, um tem-
plo do saber, sua dinâmica era mais parecida com as grandes 
feiras atuais, voltadas para o consumo. Marca da modernidade, 
segundo Walter Benjamin10. As vitrines são invenções dessa 
mesma época, expondo as mais diversas mercadorias, estabe-
lecendo uma nova relação entre o indivíduo e objeto. 

Diante do aumento da escala das edificações e da ausên-
cia das paredes, nestas feiras as pinturas tendiam a se concen-
trar em nichos, pequenos compartimentos, vitrines e galerias 
semiabertas, como uma série de pequenas exposições den-
tro de uma grande exposição - ou feira, se preferir-se usar seu 
nome mais comum.

Nesse contexto, a experiência de visitar um museu neo-

[10]  Crítico, filósofo e sociólogo alemão que viveu entre 1892 e 1940. Estu-
dioso da cultura francesa, escreveu uma série de ensaios sobre as trans-
formações sociais na França, muito deles relacionados à arte. Dentre suas 
publicações mais conhecidas está A Obra de Arte na era de sua Reproduc-
tibilidade Técnica.
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Joseph Paxton. Palácio de Cristal (1851). Paris. (retirado do site http://www.arq.ufsc.br , acedido em 
06/06/2010)



clássico e suas exposições como patrimônio cultural e social, 
contrastava com o caráter mercantil e com a diversidade das 
pequenas mostras contidas nas grandes exposições univer-
sais. Exemplo disso é a Galeria Vitor Emanuel de Milão, cuja 
fotografia  é atual mas permite ter uma boa ideia de como era. 
Diferentemente da dinâmica introspectiva, o indivíduo era satu-
rado de imagens, obras, pinturas, fotografias, objetos, e tudo 
mais que cortava a transparência das vitrines a uma velocida-
de consideravelmente maior em relação às épocas anteriores. 
Ao mesmo tempo, o local era plataforma para se estabelecer 
relações sociais e profissionais, além das comerciais. Artistas 
passam a se destacar e ganhar fama pelo seu portfólio, conjun-
to de obra, pelo seu nome. As obras, ao final, eram apenas um 
aspecto de uma experiência múltipla e coletiva.

Exposição das vanguardas
 

A partir da segunda metade do século de XIX, o estatuto da 
pintura sofreu mudanças significativas que intensificaram-se no 
início do século seguinte. A fotografia (1839)11 muda completa-
mente o olhar do indivíduo sobre a arte. Sua noção de realidade 
e ilusão, já transformada pela abertura das galerias, é tragica-
mente alterada. Com isso, naquele momento a pintura viveu o 
que foi considerado simultaneamente sua maldição e sua maior 
bênção. Maldição por ter de admitir que de fato nunca chegará 
a representar a realidade tão fielmente quanto a fotografia. A 
bênção vem da oportunidade de livrar-se da necessidade de 
ter de representar a realidade como ela é. 

Com isso, o impressionismo12 e outros movimentos que o 

[11]  A popularização da fotografia se deu com o invento de Louis Jacques 
Mandé Daguerre, 1839, a daguerreotipia, que permitiu reduzir o processo 
de revelação de horas para minutos. Após patentear o processo, o francês 
descreveu-o à Academia Francesa de Belas Artes, e gerou frisson ao abrir 
especulações sobre o  “fim da pintura”.
[12]  Movimento de origem no último quarto do século XIX, é conhecido pelo 
caráter de esboço aparente falta de acabamento nas pinturas de seus ar-
tistas. Os pintores impressionistas questionavam os ideais da Renascença 
ainda vigentes, que pregavam uma arte cujo tema deveria ser instrutivo ou 
nobre. Tendo a modernidade da metrópole parisiense como inspiração, in-
corporaram novas técnicas para pintar aquilo que o olho via, ao invés de 
simplesmente mostrar o que o artista sabia sobre simbolismos, proporções 
e relações matemáticas. O objetivo era buscar um trabalho espontâneo, ao 
invés de algo calculado. Para isso, propunham desconstruir a perspectiva 
naturalista e estudar a variação de luz e cor, muitas vezes deslocando suas 
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Louis Beroud. Central Dome of the World Fair in Paris 1889. 
1890. Exposição Universal de 1889- Galeria das Máquinas. 
Paris. (retirado do site http://www.paintingall.com , acedido em 
19/05/2010)

Ruas de compras fechadas: Galeria Vitor Emanuel de Milão. 
1865. (retirada do site http://thaa2.wordpress.com/category/
daniel-rodrigues-pascoal/ , acedido em 7/11/2010)



sucedeu trabalharam de forma a evidenciar propositalmente a 
materialidade da tinta, da cor, da tela. E desse modo, a pintura 
assumiu a materialidade do seu suporte. A perspectiva tradicio-
nal, assim como a ilusão da tela como janela para outro mundo 
foi abandonada para fazer com que a pintura passasse a ocu-
par o mesmo espaço que o observador. Em vez de atraído para 
outro universo pertencente à obra, o observador passou a ter 
seu próprio universo invadido pela arte. 

Ao negar sua natureza ilusória, e ao associar-se direta-
mente com o mundo material do observador ( que, como já 
foi evidenciado, tornava-se cada vez mais presente), a pintu-
ra questionava a própria estética do espaço que a abrigava. 
Fato exemplificado na ocupação do espaço que hoje é o Museé 
d’Orangerie13, por Claude Monet. O projeto do artista envolveu 
uma sala oval ocupada por oito grandes quadros de ninféias. 
Monet desejava que o conjunto das obras formasse uma am-

bientação que envolveria inteiramente o visitante em uma sen-
sação de infinito. As pinceladas, instáveis, confundem o obser-
vador flertando com a abstração. Apreender a pintura como um 
todo exigia um esforço do indivíduo em conectar as pinceladas 
entre si. Desse modo, as telas transformar-se-iam sob os olhos 
do visitante, induzindo-o a participar da criação do seu signifi-
cado. Um conceito transformador para a época e decisivo para 
as práticas artísticas que viriam a seguir.

As transformações mais radicais no espaço expositivo não 
foram propostas pelos impressionistas mas sim pelos artistas 
de vanguarda, principalmente pelos construtivistas, dadaístas 
e surrealistas, em exposições independentes. As mostras orga-
nizadas por esses grupos revolucionários de artistas eram inu-
sitadas até para padrões atuais. Carregavam em si propostas 

telas para a rua, deixando o atelier. O resultado foram impressões da ve-
locidade e cor do mundo moderno. A expressividade das pinceladas e as 
camadas grossas de tinta distanciavam a pintura da fotografia, novidade da 
época, ao mesmo tempo em que os recortes e enquadramentos aproxima-
vam-se dela.
[13]  O edifício do Museu d’Orangerie foi projetado em 1852 pelo arquiteto 
Firmino Bourgeois e localiza-se em um terreno de um antigo laranjal. O prédio 
teve usos diferentes ao longo de sua história. Foi depósito de materiais, sala 
de exames, alojamento para soldados, local de eventos esportivos e exposi-
ções industriais até Monet realizar a proposta de pintar as Ninféias, trabalho 
realizado entre 1914 e 1918. O artista morreu oito anos após a conclusão do 
trabalho. Um ano mais tarde, 1927, depois de passar por um delicado pro-
cesso de negociação com o governo, o Museu foi aberto ao público.

ambientação______________________

Uma das funções do espaço expositivo. A ambienta-
ção consiste no arranjo espacial para criar, recriar ou 
remeter (a) um determinado ambiente. Não exige par-
ticipação do visitante, tampouco se estabelece como 
uma informação estética dominante. Atua passivamen-
te para satisfazer uma necessidade de estabelecer uma 
determinada temática e/ou contextualizar a obra e o 
visitante.

confira também: espaço expositivo
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Ninféias no Museé del’Orangerie, (1914-1923). Paris. (retirada do 
site oficial do museu, http://www.musee-orangerie.fr/ , acedido em 
17/05/2010) 



de ruptura com o padrão institucionalizado cujas reverberações 
atingiram o Brasil, com a Vanguarda Modernista Brasileira e a 
semana de 22. 

As vanguardas europeias são marcadas pela procura de 
uma nova visualidade para a arte. Suas experimentações es-
paciais são consideradas por alguns estudiosos, Mary Anne 
Staniszewski entre eles, como a pré-história das instalações. 
Segundo esse espírito, novas propostas na pintura requerem 
novas iniciativas na tipologia das exposições que as abrigavam. 
Nessa época a arte deliberadamente começa intervir delibera-
damente sua relação com o espaço à sua volta, expandindo 
para ele seu poder transformador. Ela evidenciava o teor con-
ceitual por traz da estética e da arquitetura do espaço expositi-
vo, antes predominantemente decorativo. Dentro deste contex-
to encontra-se o construtivismo e o suprematismo, vanguardas 
russas que carregavam em si a ideia de ruptura, inclusive com 
a própria história da arte.

O artista Kasimir Maliévitch encabeçou o movimento Su-
prematista ao pintar a obra icônica Quadrado Negro, que pro-
punha um marco zero na pintura, uma revolução na arte, para 
o começo de uma expressão universal de caráter sublime, algo 
tão utópico quanto o ideal comunista perseguido na época. O 
artista apresentou essa obra ao participar de uma mostra mar-
cante, a Exposição 0.10 (1915), coletiva de 10 artistas titulada 
como “a última exposição futurista”. 

Cada artista participante foi responsável por realizar o pro-
jeto expositivo de seu próprio espaço, e Maliévitch dispôs os 
seus quadros de maneira inusitada. As 36 obras foram distribuí-
das ao longo das paredes vertical e horizontalmente, de acor-
do com o padrão dos museus neoclássicos, porém sem seguir 
aparentemente nenhum alinhamento ou lógica, contrastando 
com a própria regularidade geométrica das suas composições. 

O layout da parede dava a impressão de compor uma 
constelação de formas. A lógica de disposição e a delicadeza 
das molduras, quase inexistentes, sugeria a leitura das obras 
como um conjunto, não apenas cada uma individualmente. Um 
destaque, porém, foi dado para a obra Quadrado Negro, que-
brou convenções ao ocupar o alto canto da sala. Na cultura 
russa, o canto da parede era reservado aos ícones religiosos, 
estabelecendo uma conexão direta com o conceito de sublime 

layout___________________________

Apesar de não envolver a construção material de um 
lugar para abrigar as obras, trata-se de um conceito de 
natureza espacial. Termo derivado do inglês que signi-
fica disposição de algo no espaço, é designado ao ato 
de  pensar e distribuir os trabalhos artísticos dentro do 
espaço expositivo. Uma exposição como 0.10, o racio-
cínio espacial não consiste na elaboração de um espa-
ço pensado e construído para se expor pois não houve 
intervenção alguma na arquitetura local para abrigar a 
obra. Ele reside no fato de haver uma lógica espacial ao 
pensar o layout das obras. 

confira também: espaço expositivo, expografia
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As exposições paulistas de vanguarda__________

A agitação das vanguardas européias chegaram rapidamente ao Bra-
sil. Isso porque grande parte dos artistas de vanguarda brasileiros 
investiram em excursões à Europa a fim de pesquisa, muitas vezes 
com bolsas conseguidas como prêmio de salões anuais. Anita Mal-
fatti, por exemplo, estudara pintura em Berlim, Alemanha, em 1912. 
Desde então, produzira obras que viria a expor em 1917 no salão 
cedido pelo Conde de Lara, na Rua Libero Badaró. 

Acostumados com o academicismo pregado pelos artistas 
da tradicional Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, as obras de 
estética expressionista causaram estranhamento ao público ao vi-
sitarem a exposição de Anita. A pintura brasileira da época havia 
experimentado o romantismo, o realismo e até flertado com o im-
pressionismo com artistas “mais esquerdistas” como o pintor ituano 
Almeida Júnior. Mas os conceitos e visualidades propostos pela arte 
moderna eram novidade. Tanto que Malfati recebeu do escritor bra-
sileiro Monteiro Lobato a tão famosa quanto cruel crítica intitulada 
Paranóia ou Mistificação.

Segundo Sonia Salcedo de Castillo (2008: 92), a controvérsia 
estendia-se para o espaço expositivo:

Não importava o perfil do espectador,que poderia ser tanto um 

curioso, quanto um intelectual. Naquela mostra, qualquer um po-

dia vislumbrar um espaço bem mais radical e provocador, capaz 

de fazer crescer o desejo de ruptura com os princípios acadêmi-

cos do passado e induzir (…) ‘um princípio de unidade de ação’.

O choque causado pela exposição de Anita, sem dúvida, trou-
xe visibilidade para o moderno brasileiro, que consolidou-se com a 
Semana de 1922. Com o mais importante evento modernista brasi-
leiro, realizado no saguão do Teatro Municipal de São Paulo, con-
cretiza-se o desejo de estabelecer uma cena cultural cujo objetivo 
era traduzir o universo simbólico do Brasil. Os fatos a seguir foram 
retirados do relato feito pela própria Anita Malfati em conferência 
realizada na Pinacoteca do Estado em 25 de outubro de 19511. 

A Semana de 22 foi o fim da época romântica e o ressurgi-

[1]  Publicado no catálogo da exposição Mestres do Modernismo (2005).



proposto pelo artista. 
Na mesma exposição, outra obra ocupava o canto da pa-

rede, porém, sugerindo relações diferentes. Era o Contra-relevo 
de Canto de Vladimir Tatiln. Composição construtivista que pro-
punha uma relação material entre arte e vida, diferentemente da 
característica de sublimação presente nos preceitos suprema-
tistas. O canto inferior, um local da casa sempre tido como mal 
aproveitado, foi ocupado por uma obra que não se definia nem 
como escultura ou pintura. O Construtivismo propunha uma re-
lação estreita de convivência com a arte, a fim de instigar as 
grandes massas a fruí-la e a identificar seus elementos estéticos 
como cor, ritmo, tensão, textura, etc. a partir de recursos prove-
nientes da realidade material da época. Os artistas compunham 
sua arte usando a geometria e materiais tipicamente industriais 
referência básica da sociedade russa do começo do século XX.

Tensionado entre duas paredes ortogonais, o Contra-rele-
vo não só apropria-se da arquitetura como também intervêm 
sobre ela. Precisa dela não só como apoio, mas como contex-
to. Sugeria o diálogo com os objetos encontrados no dia a dia 
ao ser composta por materiais essencialmente industriais. Além 
disso, trazia para o campo da arte a relação entre arte e in-
dústria, design e tecnologia. Ao articular elementos de consi-
derável expressividade, se considerarmos o contexto econômi-
co, tecnológico e social da Revolução Russa, o Contra-relevo 
explorava simultaneamente as próprias fronteiras da arte da 
época ao desprender-se da própria tela. Híbrido, nem escultura 
(simplesmente apoiado sobre uma superfície plana horizontal) 
e nem pintura (arranjo tridimensional de elementos industriais), 
dependia da parede para existir.

Para dar destaque aos materiais utilizados, Tatlin optou 
por forrar a parede com papéis brancos, pois a textura e cor 
da parede original diluiriam as combinações de texturas e ma-
teriais da obra. A materialidade da arte proposta por Tatlin traz 
em si fortes questões conceituais, que pela primeira vez docu-
mentada, foram consideradas como conceitos de obra que de-
pendiam do espaço expositivo, e que poderiam ser reforçadas 
ou diluídas dependendo das suas características.

Em outra exposição, a relação direta entre obra e arquite-
tura também foi explorada pelo artista russo El Lissitzky, com a 
obra Proun. Também dentro do contexto da revolução, impul-

apropriação e intervenção___________

Absorver as características estéticas e conceituais de 
algo, processá-las e transformar o objeto inicial sem 
perdê-lo em essência, mas ao mesmo tempo adicio-
nando novos elementos, novas complexidades, novas 
interações para estabelecer novas relações com o in-
divíduo. O espaço expositivo, por exemplo, apropria-
-se do espaço pré-existende, a arquitetura, para abrigar 
uma exposição. Uma instalação pode apropriar-se de 
ambas arquitetura e espaço expositivo. Uma interven-
ção pode ser considerada o resultado da apropriação de 
um espaço ou objeto. Um artista pode se apropriar de 
um espaço ou objeto, intervindo nele para desenvolver 
seu trabalho. As intervenções são o produto de qualquer 
ação que modifique o estado inicial do objeto apropria-
do. Pode ser realizada, portanto, tanto a partir da adição 
de um novo objeto, quanto do emprego de uma ação do 
corpo sobre ele, ou até mesmo a sua destruição.

confira também: espaço expositivo, instalação, envi-
ronments
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Exposição 0.10 - Sala de Kasimir Maliévitch. 1915 (Centro Cul-
tural Banco do Brasil. Virada Russa. Catálogo de exposição. 
2009)

Exposição 0.10 - Contra-relevo de Vladimir Tatlin. 1915. (Centro 
Cultural Banco do Brasil. Virada Russa. Catálogo de exposição. 
2009)

mento do interesse vital e artístico em novas formas. No dia 9 de 
fevereiro de 1922, o Teatro Municipal se abria para a Semana de Arte 
Moderna, cedido para um grupo de artistas por sete dias inteiros, 
feito nunca antes alcançado no Brasil.

Uma exposição fazia parte da sua programação permanente, 
também pontuada por palestras, declamações de poemas e apresen-
tações musicais. Todas as tardes era possível presenciar grande fala-
tório e inclusive ouvir Villa-Lobos2 ensaiar ou executar uma de suas 
peças inéditas. Todas as noites, havia poesia, literatura e música. 
Segundo Anita, “o Teatro, franqueado ao público, enchia até às torri-
nhas; foram as noitadas mais tumultuosas que assisti na minha vida.”

A exposição, com quadros, desenhos, gravuras, esculturas, 
desenhos arquitetônicos e uma maqueta de Georg Prsirembel3 con-
centravam-se no saguão de entrada. “No saguão do Teatro, tudo era 
revolucionário, tudo diferente”, afirmou Malfati “Diariamente, os fa-
xineiros faziam a limpeza dos bilhetes e cartas anônimas insultuosas 
que colocavam por trás das telas”.

Participaram do evento pessoas que hoje são grandes nomes 
da esfera cultural brasileira, como Mário de Andrade, Oswald de An-
drade4, Victor Brecheret5 e Di Cavalcanti6, assim como tantos outros 
artistas hoje esquecidos. O dia 13, uma segunda-feira, destacou-se 
pelo concerto sinfônico de Villa-Lobos. O público estava inquieto, 

[2]  Maestro e compositor brasileiro, Villa-Lobos (Rio de Janeiro, 6 de março de 
1887 – Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1959) é considerado um dos maiores 
expoentes da musica modernista no Brasil.
[3]  Georg Prsirembel (1885-1956) foi um arquiteto polonês de destacada atuação 
no Brasil, ao apresentar projetos arquitetônicos no estilo Neocolonial, estilo de-
fendido pelos modernistas como estilo essencialmente brasileiro antes do avento 
do Movimento Moderno Brasileiro na Arquitetura, com arquitetos como Oscar 
Niemeyer e Vilanova Artigas.
[4]  Oswald de Andrade (São Paulo, 11 de janeiro de 1890 — São Paulo, 22 de 
outubro de 1954) foi um escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Foi um dos 
promotores da Semana de Arte Moderna e um dos grandes nomes do modernismo 
literário brasileiro, junto com Mário de Andrade.
[5]  Victor Brecheret (Farnese, Província de Viterbo, na Itália, 22 de fevereiro de 
1894 — São Paulo, 17 de dezembro de 1955) foi um escultor ítalo-brasileiro, 
considerado um dos mais importantes do país. Em 1912 estuda desenho no Liceu 
de Artes e Ofícios em São Paulo e no ano seguinte, parte para Roma, tornando-se 
discípulo do escultor Arturo Dazzi. É responsável pela introdução do modernismo 
na escultura brasileira.
[6]  Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo (Rio de Janeiro, 6 de 
setembro de 1897 — Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1976) foi um pintor, dese-
nhista, ilustrador, gravador, muralista, cenógrafo e caricaturista brasileiro. Expõe 
pela primeira vez em 1916, na sua cidade natal, antes de se instalar em São Paulo 
para cursar Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, mas não concluiu um 
curso. Atuou por um tempo como jornalista, e ilustrador antes de se envolver com 
os modernistas e a idealização da Semana de Arte Moderna.



sionou a vontade de mudar os espaços expositivos. Proun era 
um projeto para a afirmação do novo, cujo mote era o diálogo 
entre a pintura e a arquitetura. Uma obra que, para os olhares 
atuais, faz divisa com a linguagem que mais tarde seria defi-
nida como instalação. O mesmo caso pode ser evidenciado 
por Os Esquemas, do mesmo artista. É o começo do processo 
de tomada de consciência da relação tautológica entre arte e 
espaço expositivo.

Outro exemplo icônico dessa tautologia foi Merzbau (1923-
43), do artista alemão Kurt Schwitters. A obra não se confundia 
meramente, era em si o próprio espaço, exposição e moradia 
do artista, houve a apropriação total do espaço que abriga a 
obra. Composta pelo conjunto de resíduos industriais encontra-
dos por Schwitters, esteve em processo por aproximadamente 
20 anos e foi destruída em bombardeio em 1943. Nota-se que 
foi executada bem antes dos chamados environments - obras 
compostas pela sobreposição de objetos, porém inabitáveis - 
de certo modo precursoras das instalações artísticas.

Segundo Brian O’Doherthy14, Merzbau era uma obra híbri-
da e utópica: Utilitário + Escultura + Arquitetura. Um elemento, 
portanto, de transformação e ressignificação do espaço. A par-
tir dela, a galeria passava a ser em si uma superfície pictórica. 
Curiosamente, O’Doherthy também evidencia que as testemu-
nhas, ao vivenciarem Merzbau, não comentavam nada sobre 
sua experiência de habitar a obra, mas sim da experiência vi-
sual e exterior. Aparentemente não possuíam grande consciên-
cia da nova dinâmica de fruição emergente, e a discussão pa-
rava no arrebatamento provocado pela estética da obra.

Por outro lado, o uso de objetos cotidianos e o questiona-
mento da função do espaço de exposição insinua a presença 
de características dada “escondidos” na estética construtivista 
de Merzbau. Schwitters era um artista dadaísta, e uma das in-
dagações do dadaísmo era exatamente o fato de que a arte 
poderia tornar-se literal e ser até “desmitificada”, mas a aura da 

[14]  O artista e escritor, Brian O’Doherty nasceu em 1928 na Irlanda. A par-
tir de 1957 viveu e trabalhou nos Estados Unidos. Graduado em Medicina, 
atuou na área por algum tempo antes de se dedicar em tempo integral as 
artes visuais. Foi editor da revista Art in America e crítico de arte da NBC. 
Integrou a equipe do National Endowment for the Arts, primeiramente como 
diretor do Programa de Artes Visuais e posteriormente como diretor do Me-
dia Arts Program.

instalação________________________

Obras tridimensionais que, em rejeição à prática da 
arte tradicional dos meados do século XX, relaciona-
vam-se com o espaço em torno delas, incorporando 
o espectador. Expansivas, e abrangentes, possuem a 
capacidade de catalisar novas idéias, introduzindo o 
conceito de obra de arte aberta, em detrimento da ideai 
da arte como algo com significado fixo. Atuando com 
um campo expandido, podem ocupar salas inteiras, e 
a maneira como o indivíduo se comporta dentro dela 
pode direcionar uma determinada construção de senti-
do. Uma instalação faz uso da apropriação, e também 
pode ser considerada uma intervenção no espaço ex-
positivo. Uma expografia também pode adquirir quali-
dades de instalação e, se a linguagem do espaço ex-
pográfico pouco se difere daquela das obras, ele pode 
ser considerado de fato uma instalação. Ou seja, uma 
proposta artística que não só compõe tecnicamente a 
exposição, mas como obra integrante da mostra. Tudo 
depende do distanciamento estabelecido entre conteú-
do da exibição e a proposta artística incorporada ao 
espaço expositivo. 

confira também: apropriação, intervenção, expografia, 
agentes formadores da exposição

environment______________________

Os enviroments ou ambientações, são propostas ar-
tísticas que deram origem às instalações. Tratavam-se 
de obras que utilizavam materiais inusitados para a 
sua composição, intervindo sobre o espaço expositi-
vo. Mesas, cadeiras, placas de sinalização imagens, 
estátuas, tudo era tido como as sobras da experiência 
humana, portanto passível de ser incorporado à arte. O 
resultado eram ambientes inteiros construídos a par-
tir da composição desses objetos (técnica conhecida 
como assemblage). O objetivo era instaurar uma di-
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Reconstrução da obra Proun, de El Lissitzky. 1923. (retirado do 
site http://www.tate.org.uk , acedido em 15/07/2010)

Kurt Schwitters. Merzbau (1923-43). Hanover. Alemanha. 
(O`DOHERTY, Brian. No Interior do Cubo Branco - A Ideologia 
do Espaço da Arte. São Paulo. Martins Fontes. 2007, pp).

mas não vaiou. Os ânimos fermentavam, como um prenúncio da 
tempestade que arrebataria na segunda noitada. 

A segunda noite aconteceu no dia 15, quarta feira. O baru-
lho começou no recital de Menotti del Picchia7, foi aumentando e 
explodiu com Oswald de Andrade, um dos palestrantes seguintes, 
que continuou seu discurso até o fim. Em meio ao mesmo barulho, 
também foi declamado o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira8. A 
noite, naturalmente, acabou em algazarra. 

No dia 17, última noite de evento, as pessoas chegaram à 
tarde prontas para não sair mais. O número de cartas deixadas no 
espaço aumentou de número. Mesmo assim, o evento terminou com 
mais um concerto de Villa-Lobos. Apesar de todos os protestos, to-
dos os artistas envolvidos estavam muito satisfeitos.

Infelizmente, até a presente data, não encontrei registros ico-
nográficos da exposição, tampouco das apresentações da Semana 
de 22. No entanto, o relato descreve uma mostra carregada do espí-
rito de fazer acontecer o novo, provavelmente realizada com suportes 
tradicionais, improvisados e simples. A quantidade de obras (pelo 
menos 100 são descritas por Anita), em contraste com o espaço fí-
sico de teatro, sugere uma disposição semelhante àquela vista nos 
museus neoclássicos. 

De qualquer maneira, não há dúvida que o evento destacou-se 
quase exclusivamente pelo conteúdo e repercussão de suas obras. 
Fez jus ao seu posicionamento vanguardista ao plantar, de modo 
bem brasileiro, o desconforto no visitante da mostra. A programa-
ção diversificada, com apresentações e declamações realizadas no 
próprio espaço expositivo consiste em uma abordagem semelhante 
à 1a Feira Internacional Dada, de dois anos antes. Talvez, a Semana 
de 22, devido à sua repercussão e sucesso de público, além de ter 
configurado-se como um pólo de encontro dos principais artistas 
nacionais, tenha até se efetivado com mais propriedade como “feira” 

[7]  Menotti del Picchia (São Paulo, 20 de março de 1892 — São Paulo, 23 de 
agosto de 1988) foi poeta, jornalista, tabelião, advogado, político, romancista, 
cronista, pintor e ensaísta brasileiro. Dirigiu A Cigarra entre 1920 e 1940, pe-
riódico relacionado com as diversas transformações culturais ocorridas no início 
do Século XX que contou com a colaboração de Monteiro Lobato e de Oswald de 
Andrade, além de diversos outros jornais e revistas.
[8]  Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho (Recife, 19 de abril de 1886 — Rio 
de Janeiro, 13 de outubro de 1968) foi um poeta, crítico literário e de arte, professor 
de literatura e tradutor brasileiro. Em 1904 terminou o curso de Humanidades e foi 
para São Paulo, onde iniciou o curso de arquitetura na Escola Politécnica de São 
Paulo, que interrompeu por ser acometido de tuberculose, posterior causa de sua 
morte. Escreveu o poema Os Sapos, um dos ícones da Semana de Arte Moderna.



galeria a faria arte de qualquer maneira15. Uma inquietação que 
contribuir para o surgimento de uma arte que extrapola o cam-
po da estética para navegar sobre a filosofia como um todo, a 
arte conceitual.

Em 1920, três anos antes do início do processo de Merz-
bau, aconteceu a 1a Feira Internacional Dada, na Galeria Bur-
chard, em Berlim. Outro exemplo de espaço expositivo pensa-
do como espaço expandido de atuação do artista, um elemento 
de mediação da relação entre as obras. Foi realizada em um 
apartamento alugado e organizada por homens de preocupa-
ção política contra a Segunda Grande Guerra. O nome “Feira” 
foi escolhido devido ao conceito da mostra, idealizada como 
um ponto de encontro de artistas. O espaço, por sua vez, foi 
aproveitado de maneira que se transformasse num reflexo da 
linguagem das obras e estética de cada artista. 

Textos e obras foram dispostos ao longo de toda a pare-
de, mas ainda sem qualquer alinhamento, remetendo ao caráter 
desordenado e fragmentado de algumas peças, como Cortado 
com faca de Cozinha (1919-1920), de Hanna Hoch, feito a partir 
de revistas e fotografias. A assemblage16, na época visto como 
readymade17, era também uma crítica às relações tecidas pela 
máquina capitalista. A obra de Johanes Baader, O Grande Dio 
Plasto Drama, que compunha a mesma exposição, diluiu-se na 
proposta estética do próprio espaço, com diversos recortes, mó-
veis, bonecos e manequins, alguns deles pendurados no teto. 

Nesse contexto, o visitante se via novamente imerso em 
um ambiente repleto de informações estética, como nos velhos 
gabinetes de curiosidades. Era arrebatado por uma multiplici-
dade de estímulos visuais causados pela arquitetura, objetos, 
quadros, recortes, tipografia entre outros. O diferencial nesse 
caso seria a adição de um teor conceitual político e social mui-
to mais aberto e presente dentro do contexto de cada obra e 

[15]  Para os dadaístas, a única esperança para a sociedade que sofriam os 
horrores da guerra era destruir os sistemas baseados na razão e na lógica, 
substituindo-os por valores associados à anarquia, ao primitivo e ao irra-
cional. Desse modo, suas obras buscavam de uma maneira quase sempre 
irreverente e polêmica, quebrar com as tradições consagradas no campo da 
arte, filosofia e literatura.
[16]  “Todas as formas de arte composta e modos de justaposição.” (William 
C. Seitz, 1961).
[17]  Conceito designado por Marcel Duchamp que consiste em deslocar 
objetos manufaturados do seu contexto usual e apresentá-los como arte.

mensão de realismo e responsabilidade social no ce-
nário artístico contemporâneo, um objetivo bem dife-
rente das instalações, característica que as diferencia. 
De profundo cunho social, os enviroments expunham 
de maneira chocante questões normalmente igno-
radas, como pena de morte, aborto e violência. Tem 
como seus maiores representantes Ed Kienholz, Lucas 
Samaras e Colin Self. Outra característica que coloca 
os environments em patamar diferente das instalações 
é o fator de apropriação do espaço. Apesar de serem 
intervenções artísticas por excelência, eram contidas 
e limitadas em si mesmas, pouco se apropriando do 
espaço expositivo e da arquitetura à sua volta.
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1a Feira Internacional Dada. Burchard Gallery. Berlim. Alema-
nha. 1920. (STANISZEWSKI, Mary Anne. The power of display. 
A history of exhibition installations at the Museum of Modern Art. 
Cambridge/ London: The MIT Press, 1998.) 

Hanna Hoch. Cortado com faca de cozinha (1919 – 1920). 
(retirada do site http://www.flickr.com/photos/32535532@
N07/3179940950/ , acedido em 05/05/2010, em que há infor-
mações interessantes sobre os detalhes da obra.)

do que o evento dadaísta. 
Definitivamente, o espírito vanguardista havia invadido São 

Paulo, abrindo caminho para novas exposições independentes, sa-
lões e exposições como Família Paulista (1937), contribuindo para a 
construção da autonomia do circuito de arte brasileiro, tendo como 
novo núcleo a cidade de São Paulo.



da exposição como um todo. Vale a pena ressaltar o momento 
de turbulência passado depois do choque que foi a 1a Guerra 
Mundial, que causou grande impacto na população mundial e 
principalmente europeia, afetando a maneira de pensar e de 
articular ideias e de ver o mundo. Seguindo essas mudanças, 
seria natural dizer que o antigo modelo de templo do saber sim-
plesmente pautado na sensação individual de arrebatamento 
e de pequenez diante da descoberta do mundo daria lugar a 
uma exposição como a Feira Dada, que propunha uma postura 
investigativa, e o esforço mental de percorrer pelos conceitos 
que vai muito além do maravilhamento.

Dezesseis anos depois da 1a Feira Dada, em 1936, foi a 
vez dos artistas surrealistas18 agitarem o mundo da arte com 
a Exposição Internacional do Surrealismo em Londres. O local 
eleito foi um espaço doméstico que, ao invés de remeter a uma 
coleção particular, foi coletivizado e transformado em lugar de 
arte.  Uma mistura entre a racionalidade e a irracionalidade, as 
obras foram dispostas ao longo da parede sem um alinhamento 
preciso, mas seguindo certa lógica de fluidez do olhar do es-
pectador. Diferentemente do choque entre obra e visitante pro-
posto na Feira Dada, a mostra surrealista propunha um espaço 
que propiciasse a fluição do fluxo de consciência, um espaço 
destacado do exterior, propício para a investigação do interior. 
O objetivo era investigar o mundo interno para encontrar ali os 
reflexos do exterior. Desse modo, existia certa continuidade 
de imagens dos mais variados tamanhos, inclusive acima das 
portas. Muitos móveis, sofás e cadeiras foram colocados nos 
cômodos para permitir uma apreciação prolongada do conjun-
to. Em meio às obras surrealistas era possível encontrar outras 
obras, peças etnográficas, trazidas para fazer referências con-
ceituais e estéticas ao teor mítico do surrealismo.

Os surrealistas foram particularmente influentes no esta-
belecimento da linguagem das instalações artísticas no mundo 
da arte. E na exposição detalhada a seguir é possível testemu-
nhar o quão longe o movimento se propunha a experimentar 

[18]  Contaminado pelo marxismo, psicanálise e pelo ocultismo, o surrealismo 
foi definido pelo artista André Breton em seu primeiro manifesto como o pen-
samento que é expresso na ausência de qualquer controle exercido pela ra-
zão e alheio a todas as considerações morais e estéticas. O movimento nas-
ceu do dadaísmo, mas logo entrou em contraste com ele, ao configurar-se 
como um movimento organizado e com teorias doutrinárias bem definidas.
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Exposição Internacional do Surrealismo. Londres. 1936. (STA-
NISZEWSKI, Mary Anne. The power of display. A history of exhi-
bition installations at the Museum of Modern Art. Cambridge/ 
London: The MIT Press, 1998.) 

Johannes Baader. O grande Plasto-dio-dada-drama (1920). 
(STANISZEWSKI, Mary Anne. The power of display. A history of 
exhibition installations at the Museum of Modern Art. Cambrid-
ge/ London: The MIT Press, 1998.) 



com o espaço expositivo a fim de construir o ambiente de in-
trospecção que julgavam necessário para a fruição das obras. 

A partir de obras e intervenções como a da Exposição in-
ternacional do Surrealismo em Paris (1938), surgiu a noção de 
instalação19 como um conceito criativo de uma exposição. Pro-
punha uma imersão total, pensada para atingir os cinco sentidos; 
para incluir o corpo como um todo na experiência da exposição.

Uma sala escura, com inúmeros sacos de carvão pendu-
rados no teto, e um braseiro no centro. Esta era a configuração 
espacial básica da exposição de 1938, cujo mote era questio-
nar o conceito do “espaço burguês” de exibição ao propor uma 
vivência diversificada da arte. Na abertura, o visitante devia en-
trar no espaço escuro (idealizado por Marcel Duchamp) apenas 
com uma lanterna (proposta dos também surrealistas Man Ray e 
Salvador Dalí) enquanto ouvia gritos de deficientes intelectuais 
que saía de um gramofone. Algumas estruturas da exposição 
foram criadas exclusivamente para abrigar as obras expostas.

Duchamp também contribuiu com outras exposições, 
como artista, curador e mestre de cerimônias. Em 1942, foi autor 
da proposta de intervenção no espaço expositivo de uma exibi-
ção surrealista em Nova Iorque, denominada Uma milha de bar-
bante. O objetivo era materializar o espaço, evocando-o como 
um lugar de construção de significado. Fios foram esticados ao 
longo de toda a galeria, exigindo uma postura ativa do especta-
dor enquanto a visitava. Existem relatos de experiências anterio-
res de instalações que consistiam, sobretudo, em intervenções 
teatrais nos espaços de arte. Com frequência, performances.

 Claramente nota-se nas exposições pertencentes a mo-
vimentos de vanguarda o desejo de colocar o visitante dentro 
de um “estado de espírito” ideal para captar com maior eficiên-
cia o mote do movimento e para otimizar a fruição da obra. O 
espaço de exposição foi, portanto, eleito como o ferramenta es-
sencial para concretizar esse desejo. O resultado, novamente, 
foi o aumento da consciência sobre a relação tautológica entre 
obra e espaço, e seu poder como veículo catalisador da intera-
ção entre conceito da exposição e visitante.

[19]  Apesar do termo só ter sido difundido após a década de 60.

performance______________________

A performance foi um componente importante em mui-
tos movimentos de vanguarda, no começo do século 
XX, e eram caracterizadas como ações efêmeras pro-
postas pelos artistas durante suas exposições. Durante 
a década de 50, a arte foi absorvendo cada vez mais o 
aspecto performático, propondo obras cinéticas e pos-
teriormente inserindo do corpo do artista e o processo 
criativo como parte intrínseca da obra. Esta exaltação da 
ação do artista como parte do todo de uma obra levou à 
organização de eventos, os happenings, em que artis-
tas executavam uma série de atividades relacionadas à 
música, dança e outras linguagens.  Logo, a questão da 
ação do corpo tornou-se obeso de pesquisa, dando ori-
gem à body art, em que o próprio corpo é simultanea-
mente objeto de estudo e de expressão artística. À essa 
altura, artistas já realizavam performances usando seu 
próprio corpo e o corpo de outros em horários determi-
nados, fora e dentro de galerias, em prol de inúmeras 
discussões, de acordo com a poética de cada um.
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Exposição Internacional do Surrealismo. Pa-
ris. 1938. (STANISZEWSKI, Mary Anne. The 
power of display. A history of exhibition ins-
tallations at the Museum of Modern Art. Cam-
bridge/ London: The MIT Press, 1998.)

Marcel Duchamp. Uma milha 
de barbante. 1942. Nova Ior-
que. GONÇALVES, Lisbeth 
Rebollo. Entre Cenografias – O 
Museu e a Exposição de Arte 
no século XX. Edusp. 2004.



Absorvendo a arte de vanguarda

As vanguardas transformaram o mundo da arte, expandindo 
fronteiras. As exposições desses novos movimentos multiplica-
ram-se, deixando de se apresentar somente com o caráter ex-
perimental em exposições independentes para conquistar lugar 
também em instituições já estabelecidas. 

E como essa nova arte foi absorvida pelas instituições, e 
quais são seus reflexos num espaço expositivo institucional?

A resposta desses questionamentos pode ser encontrada 
no continente norteamericano que, bem longe da inquietação 
causada pelo trauma da 1a Grande Guerra, se via em tempos de 
prosperidade e de enriquecimento econômico e cultural. De ma-
neira geral, enquanto o berço das vanguardas se localizava na 
Europa, nutrido pelos conflitos da região, as grandes instituições 
de arte que surgiram no período entre guerras é resultado do em-
preendedorismo estadounidense. Dentre elas, a Galeria 29120. 

A galeria foi um dos primeiros espaços de cultura a pro-
mover exposições de artistas de vanguarda no mundo, sendo 
uma delas a Harmony Show (1913). Intitulada como feira de 
arte, visava criar um grande mercado de arte nos EUA, apro-
veitando o fortalecimento econômico do país alavancado pela 
Primeira Guerra Mundial.

 Na exibição, móveis regulares e quase sem adornos 
apoiavam esculturas, ofereciam lugares de descanso enquan-
to os quadros eram expostos em paredes forradas por um te-
cido de tom escuro. O visual mais limpo servia como pano 
de fundo mais discreto em comparação às exposições vistas 
anteriormente. 

 A parede, apesar de mais simples se comparada ao Lou-
vre, destacava-se ao propiciar certo descanso visual. Solução 
adotada possivelmente como reflexo de uma tomada de cons-
ciência da influência do espaço na estética das obras. Sem dú-
vida, uma preocupação que seria apropriada futuramente pelos 
museus modernos.

[20]  Galeria internacional localizada em Nova Iorque de 1905 a 1917, criada 
e dirigida pelo fotógrafo Alfred Stieglitz. Suas exibições contribuíram para 
elevar a fotografia ao mesmo status da pintura e escultura, além de intro-
duzir artistas de vanguarda como Henri Matisse, Pablo Picasso e Marcel 
Duchamp ao mercado estadunidense.
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Exposição “Harmony Show”, 1913. (STANISZEWSKI, Mary Anne. The power of display. A history of exhibition installations at the Museum 
of Modern Art. Cambridge/ London: The MIT Press, 1998) 



Outro empreendimento da galeria, a exposição Brancusi 
(1914), também tinha como objetivo estabelecer um lugar ideal 
para se expor a arte moderna. A galeria apresentava outro modo 
de pensar o espaço expositivo para as mostras de vanguarda. 

Cortinas compunham um barrado de aproximadamente 
um metro de altura, direcionado o olhar para as obras na por-
ção superior da parede, à altura do observador. Uma solução 
que viria a se tornar padrão da galeria, documentada na ima-
gem abaixo. As esculturas eram iluminadas com focos de luz, 
deliberadamente expostos, como marca presente no espaço. A 
expografia dessa exposição foi assinada por Edouard Steichen, 
fotógrafo, e curador da mostra.

O uso de tecidos e cortinas foi uma solução popular na 
época. A feira de moda Lady’s Fashion (1927) contou com obje-
tos de design e arranjo multifacetado dos espaços, sempre divi-
didos por cortinas. Posteriormente, os fechamentos translúcidos 
proporcionados pela cortina passaram a ser um recurso utiliza-
do nos primeiros anos de experimentação entre os museus mo-
dernos, inclusive no Brasil. Plantas curiosamente eram comu-
mente adicionadas nesses espaços, talvez numa tentativa de 
torná-los um local que sugerisse a convivência, a contemplação 
meditativa, ao invés de um local extracotidiano ou sacralizado.

 Na Europa, no mesmo período em que se amplia a arte 
de vanguarda, desenvolveu-se o campo do design, sobretudo 
depois da instituição da Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola 
alemã fundada (1919) exclusivamente para pensar essa ques-
tão, propondo o design como ponte entre a indústria e a arte, 
arquitetura, moda, figurino, cenografia e o espaço de exposi-
ções. O resultado do trabalho de pesquisa foi uma produção 
extensa, tanto de seus alunos quanto dos professores. Dentre 
estes últimos, descararam-se Walter Gropious, László Moholy-
-Nagy, Marael Breuer e Herbert Bayer, autores de exposições 
em diversas instituições.

Bayer destacou-se do grupo com a proposta do diagra-
ma do campo de visão e o diagrama do campo de visão ex-
pandido. Um estudo claramente pautado no padrão de museu 
Neoclássico, mas trabalhado e racionalizado de acordo com 
uma proposta funcionalista, cujo objetivo era aproximar a arte 
moderna do visitante, negando a distância entre ela e seu ob-
servador. Para ele, a aproximação aconteceria por meio do 
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Galeria 291, exposição Brancusi (1914) (STANISZEWSKI, Mary 
Anne. The power of display. A history of exhibition installations 
at the Museum of Modern Art. Cambridge/ London: The MIT 
Press, 1998) 

Lady’s Fashion (1927) (STANISZEWSKI, Mary Anne. The power 
of display. A history of exhibition installations at the Museum of 
Modern Art. Cambridge/ London: The MIT Press, 1998) 

Herbert Bayer. Diagrama do campo de visão (1930) e Diagrama 
do campo de visão expandido 360˚ (1935). (STANISZEWSKI, 
Mary Anne. The power of display. A history of exhibition installa-
tions at the Museum of Modern Art. Cambridge/ London: The 
MIT Press, 1998) 



espaço, fato perceptível nas suas exposições - geralmente de 
forte caráter publicitário.

Esse grupo de expositores foi autor de propostas inusita-
das no Lands Museum, instituição conhecida pela noção dife-
renciada de exposição, os chamados atmosphere rooms: salas 
cujo expografia procurava tentar recriar a atmosfera de cada 
período, contextualizando as obras expostas. 

Alexandre Dorner, diretor da instituição nos seus primeiros 
anos, contratava um artista para pensar o espaço expositivo 
para cada nova mostra. Uma oportunidade oferecida para eles 
pensarem novas maneiras de expor dentro de instituições mu-
seológicas.

Destaca-se nesse contexto a proposta assinada por Mo-
holy-Nagy para The Room of our Time (1930), um exemplo da 
visão dos artistas da Bauhaus sobre a produção artística da 
época. A exposição era de certo modo interativa ao fazer uso 
de alguns dispositivos que brincavam com a percepção do visi-
tante. Existia uma parede composta por faixas angulares pretas 
e brancas, cujo deslocamento do indivíduo mudava a percep-
ção da cor da parede do preto total para o branco total, mudan-
do o contexto em que a obra estava inserida. 

Nestas exposições, é possível perceber uma quebra defi-
nitiva da percepção do espaço meramente como suporte para 
fixação/disposição de obras, mas sim como elemento de me-
diação. Proposta consonante àquela aplicada pelo Museu de 

Arte de São Paulo, o MASP em seus primeiros anos. A tendên-
cia intuída pelos vanguardistas, logo era racionalizado pelos 
acadêmicos, e aplicados em instituições de vanguarda. Este 
conceito já era trabalhado em exposições fotográficas ligadas 
à propaganda política, e pelas próprias obras propostas por 
Moholy-Nagy, como o Modulador de luz-espaço (1930), que 
lançava mãos dos novos recursos tecnológicos para propor 
uma experiência sensorial com reflexos no próprio espaço que 
abriga obra e visitante.

As experimentações da Bauhaus e a percepção do es-
paço expositivo como elemento de mediação tiveram grande 
influência para a formação dos espaços expositivos institucio-
nais americanos. Neste quesito, instituição de destaque é a Art 
of this Century Gallery, de Peggy Guggenheim. Localizada em 
Nova Iorque, abrigou a partir de 1942 o projeto de espaço ex-

expografia________________________

Fruto do processo de racionalização do espaço expo-
sitivo, consiste no espaço projetado e construído es-
pecificamente com a finalidade de abrigar a exposição. 
Devido à sua natureza material, a expografia está inti-
mamente ligada à arquitetura. Dentro, pois é dentro do 
espaço arquitetônico, que ela age, incrementando-o e 
transformando-o.
Sua natureza é pautada na materialidade do espaço 
construído. Não se trata do espaço expositivo em si, 
mas sim de um recurso aplicado a ele, possibilitando 
que ele assuma diferentes funções. 
Não corresponde tampouco ao layout de uma expo-
sição, pois o layout não abrange o espaço construído 
à sua volta. Logo, toda exposição pensada, seja pelo 
artista, seja pelo curador, tem um layout, mas não ne-
cessariamente uma expografia. A exposição independe 
de uma expografia para existir, pois ela pode acontecer 
contando exclusivamente com o layout e os recursos 
arquitetônicos pré existentes.

Confira também: espaço expositivo, layout
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Reconstrução de The room of our time, no Lands Museum. 
Hannover. Alemanha. 1930 (hoje, Basse-saxe museum). (re-
tirado do site http://www.vanabbemuseum.nl , acedido em 
13/07/2010)

Moholy-Nagy. Modulador de luz-espaço (reconstrução). 1930. 
(retirado do site http://www.tate.org.uk , acedido em 15/07/2010)

As experimentações de Lina Bo Bardi no MASP___

Motivado pelas renovações da arte de vanguarda, o Museu de Arte se 
São Paulo (MASP) destacou-se como instituição paulistana que mais 
experimentou maneiras de expor suas obras na metade do século XX. 
Na verdade, o Museu foi impulsionado para o pioneirismo pela sua co-
diretora, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi1, que trouxe consigo 
inquietações vivenciadas na Europa e no Brasil sobre espacialidade, 
tecnologia e cultura popular. Lina foi um dos primeiros profissionais 
no Brasil a pensar sistematicamente museus e espaços expositivos.

Sob a direção de Pietro e de sua esposa, arquiteta, curadora e 

[1]  Coloco aqui Lina Bo Bardi (Roma, 5 de dezembro de 1914 — São Paulo, 20 de 
março de 1992) como co-diretora por trabalhar conjuntamente com seu marido, o 
curador e marchand ítalo-brasileiro Pietro Maria Bardi (La Spezia, 21 de fevereiro 
de 1900 — São Paulo, 10 de outubro de 1999) na conceituação e administração 
do Museu. Pouco depois de se mudar com a mulher para o Brasil (1946), Pietro 
fora convidado pelo empresário Assis Chateaubriand (Campina Grande, 4 de ou-
tubro de 1892 — São Paulo, 4 de abril de 1968), para assumir o projeto do MASP. 
Nas ocasiões em que Pietro voltou à Europa para a aquisição de obras para formar 
a pinacoteca do MASP - destaque para entre 1947 e 1953, período pós-guerra, 
em que foram feitas uma série de aquisições importantes -, Lina ficou a cargo da 
administração da instituição.

Exposição do Acervo do MASP. 1947. (SCHINCARIOL, Zuleica. 
Através do espaço do acervo: o MASP na 7 de Abril. São Paulo: 
FAUUSP, 2000)



positivo realizado por Friedrick Kiesler, fruto da Bauhaus, desig-
ner de feiras, exposições e cenógrafo. 

Nesta exposição, todos os móveis e dispositivos foram de-
senhados por Kiesler a partir da própria linguagem das obras. 
Tendo em vista que as exposições propostas pelos surrealistas 
eram conhecidas por promover a interação com o público por 
meio da configuração espacial e seus dispositivos, o projeto 
se manteve fiel à proposta ao introduzir suportes móveis para 
a manipulação dos quadros, solução inventiva que estabelece 
diálogo com os diagramas de Bayer. O resultado foi um espaço 
instigante, cuja estética complementava a discussão da obra, e 
os suportes móveis promoviam a iniciativa de observar as pin-
turas sob perspectivas variadas.

A construção do cubo branco

Ao contrário de como se concebe hoje, a tipologia de espa-
ço expositivo chamada de cubo branco, consagrado como o 
lugar da arte moderna na segunda metade do século passa-
do, não surgiu pronto. Sua construção tanto conceitual como 
estética, aconteceu na mesma época das experimentações 
das artes de vanguarda, e desenvolveu-se intimamente ligada 
aos preceitos da Bauhaus. Alimentando-se delas e analisando 
seus resultados, o Museum of Modern Art New York realizou 
uma série de experimentos até desenvolver a fórmula hoje am-
plamente difundida. 

O MoMA-NY foi iniciado pelo conjunto das coleções indi-
viduais de suas três fundadoras: Abby Aldrich Rockefeller, Lillie 
Bliss e Mary Sullivan. Abriu suas portas no dia 7 de novembro 
de 1929, duas semanas antes da queda da bolsa de Nova Ior-
que. Primeira crise capitalista do país, reflexo do boom econô-
mico do período pós Primeira Guerra Mundial. Neste primeiro 
momento, era praticamente uma galeria. Sem grande prestígio, 
abrigava somente exposições temporárias.

A exposição de inauguração foi Cézanne, Gauguin, Seu-
rat, Van Gogh (Nov/Dez 1929).  Nos registros deste evento 
pode-se notar a precariedade da infraestrutura do local, com 
quadros pendurados na frente de portas e dutos de ventilação, 
muitas vezes usando-as como referência para alinhamento das 
obras. Os quadros também aparecem mais espaçados, con-
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Friedrick Kiesler. Art of this Century Gallery. NY. 1942. (STA-
NISZEWSKI, Mary Anne. The power of display. A history of exhi-
bition installations at the Museum of Modern Art. Cambridge/ 
London: The MIT Press, 1998) 

braço direito, o MASP passou por uma série de transformações com 
reflexo direto no espaço expositivo, principalmente após a mudança 
de sua sede para o edifício da Avenida Paulista, concretização efetiva 
das aspirações de Lina. 

A instituição foi inaugurada em 2 de outubro de 1947, sob a 
vocação de um museu educativo dedicado à massa, ou seja, para 
quem não conhece arte. Segundo a direção, essa deveria ser a prin-
cipal função de um museu em um país de pouca tradição artística. 
Uma resolução baseada no pensamento moderno brasileiro na arte 
e na arquitetura, que fundamentava-se na arte como afirmação da 
cultura nacional. 

Fazia parte da sua programação, portanto, exposições perió-
dicas, cursos e conferências e também abrir escolas sobre assuntos 
pouco difundidos. Desse modo, integraram-se ao MASP escolas de 
gravura, pintura, desenho industrial, escultura, ecologia, fotografia, 
cinema, jardinagem, teatro, dança e moda.

Segundo o site do Instituto Lina Bo e PM Bardi2, o curador 
Pietro Bardi: 

…queria criar um ‘museu vivo’ e encontrou no Brasil o cenário 

perfeito para seu objetivo: ‘Eu venho da Europa. Lá, os museus 

são instalados em edifícios históricos e quando são construídos 

novos, a tarefa é confiada a ruminadores de velhos estilos arqui-

tetônicos, com a intenção sádica de fazer nascer morto um edifício 

que deve conservar coisas mortas. Assim, na minha opinião, os 

americanos serão verdadeiramente os primeiros a compreender a 

função educativa dos novos museus.’.

Nunca foi intenção da arquiteta realizar exposições didáticas 
ao modelo moderno norte-americano. Apesar da função didática se 
fazer presente nas mostras, Lina evitava o teor livresco, conside-
rava-o cansativo.

Ocupando uma área de mil metros quadrados no segundo an-
dar do edifício dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril ( centro de 
São Paulo), a primeira sede do MASP era um local modesto, porém 
propício para as experimentações iniciais de Lina. No tempo de sua 
inauguração havia duas exposições temporárias. Uma expunha a Sé-
rie Bíblica de Cândido Portinari e outra apresentava telas do pintor 

[2]  http://www.institutobardi.com.br/bardi/masp/index.html , acedido em 26 de 
maio de 2011.



trastando com a continuidade das paredes forradas de linho, 
provavelmente bege, segundo Staniszewski. 

O profissional eleito para dirigir o museu, o curador Alfred 
Barr, acreditava na abordagem multidepartamental do ensino 
da arte e organização da instituição, ideia resultante do encon-
tro dele com a estrutura semelhante utilizada pela Bauhaus. O 
plano de Barr era criar uma série de departamentos (artes, foto-
grafia, arquitetura, etc.) que trabalhariam de maneira integrada 
para executar as ações do museu, expandindo-o para além dos 
limites da pintura e da escultura.

O Modernismo como movimento artístico foi institucio-
nalizado de acordo com esse conceito, fórmula aplicada pelo 
pioneiro MoMA, já que o desenvolvimento das instituições mu-
seológicas europeias foi interrompido pelo nazismo. Na medida 
em que o EUA ganhava força como novo pólo cultural mun-
dial, o MoMA foi consagrado como o modelo internacional pela 
abordagem sistêmica única. O museu funcionaria como uma 
ferramenta educativa. O didatismo se manifestaria nas exposi-
ções, catálogos, publicações, textos de parede e, obviamente, 
no próprio espaço expositivo. Todos eles recursos de mediação 
utilizados pela figura do especialista curador, agora mais pre-
sente do que nunca, para desenvolver recursos didáticos a fim 
de formar apreciadores de arte, público em geral,  mercado 
consumidor em potencial.

Staniszewski afirma que os 10 primeiros anos da institui-
ção foram marcados por experimentações espaciais. As mos-
tras de Alfred Barr almejavam a racionalização e a neutralidade 
do espaço expositivo. Na exposição Modern Architecture (1932) 
é possível identificar alguns dispositivos precários construídos 
para dar suporte às obras. Um tecido branco oculta a mesa em-
baixo da maquete do projeto de Le Corbusier. Aparentemente, 
a mesa foi julgada como uma informação visual desnecessária 
que poderia prejudicar esteticamente o conjunto da mostra, por 
isso foi forrada.

Além dos objetos, a própria arquitetura da primeira sede 
não era compatível com as aspirações do curador, pois sim-
plesmente não foi construído para esse fim. A primeira sede do 
MoMA ocupava o andar de um prédio de escritórios. Barr teria 
de lidar com as características arquitetônicas e suas limitações 
para aplicar a sua proposta racionalista. O curador cuidou en-
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Exposição Modern Architecture. 1932. (STANISZEWSKI, Mary 
Anne. The power of display. A history of exhibition installations 
at the Museum of Modern Art. Cambridge/ London: The MIT 
Press, 1998) 

Exposição inaugural, Cezanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh. 
Nov/Dez 1929. (STANISZEWSKI, Mary Anne. The power of dis-
play. A history of exhibition installations at the Museum of Mo-
dern Art. Cambridge/ London: The MIT Press, 1998) 

italiano Ernesto De Fiori. No entanto, o que mais chamou atenção foi 
a maneira encontrada para a Exposição do Acervo.

Para sustentar suas obras, a arquiteta não opta por cabos, 
pregos. Dispensa inclusive a parede ao usar tubos de ferro fixados 
no teto e no chão. Segundo a pesquisadora Zuleica Schincariol, 
uma solução encontrada para evitar o contato dos quadros com a 
umidade da parede. Desse modo as obras flutuavam pelo espaço, 
evidenciando que o espacialidade não é definida apenas por um con-
junto de superfícies. Superfícies estas que, uma vez definitivamente 
descoladas das obras, quase perde seu próprio sentido. Questio-
nar a parede significava questionar a própria maneira de se expor e 
principalmente, questionar o quanto uma superfície por trás de um 
quadro pode influenciar na fruição do visitante. Além disso, como 
atesta Schincariol, a “modernidade” das instalações ganhou elogios 
e destaque na imprensa. 

Dentre tantas outras exposições com teor experimental da ar-
quiteta na sede da Rua 7 de Abril3, destaca-se a mostra individual 

[3]  Aliás, muito bem documentadas com rica iconografia na Dissertação de Mes-
trado de Zuleica Schincariol.

Exposição Burle Marx no MASP. 1952 (SCHINCARIOL, Zuleica. 
Através do espaço do acervo: o MASP na 7 de Abril. São Paulo: 
FAUUSP, 2000)



tão dos detalhes que viriam se tornar regras básicas. Todas as 
obras eram expostas na altura dos olhos e distanciadas uma 
das outras, para serem apreciadas individualmente. A ordem de 
distribuição, por sua vez, obedeceria um discurso de produção 
de conhecimento. O percurso do visitante, consequentemente, 
tornou-se um fator importante a ser considerado. Nesse período, 
eram comuns exposições com paredes forradas de tecido cru, 
experiência que já havia sido feita na Alemanha e na Galeria 291.

Em 1932, a sede do museu foi transferida para uma casa 
doada pela família Rockfeller. Ocupar uma residência resultou 
em exposições mais intimistas e mais distantes do padrão dos 
museus neoclássicos. O espaço mais amplo permitiria maior 
distanciamento ente obras, mas apesar e estar ocupando espa-
ço residencial, Barr optou pela simplicidade. Raramente incor-
porava adornos, plantas, nem mesmo mobiliário para descanso 
ou contemplação casual. O curador pretendia uma fruição da 
arte diferente daquela das feiras. 

Na exposição Cubismo e arte abstrata (1935-36), os pe-
destais (sólidos brancos que dão suporte às obras), agora me-
lhorados, já haviam ganhado presença constante. Apenas as 
mascaras africanas não eram expostas em suportes quadrados 
de madeira polida e pintada de cor clara. Além de não haver 
lugar para descanso, as cadeiras expostas como objetos de de-
sign foram fixadas na parede em uma tentativa de destituir o seu 
caráter utilitário em prol da sua apreciação como objeto artístico.

Para compreender o porquê dessas soluções, devemos 
nos voltar à analise da proposta do Cubo Branco segundo 
O’Doherthy21. O autor desmembra o visitante em duas facetas, 
o Olho e o Espectador. Esse ultimo representa a resposta cor-
poral ao apreciar uma obra. Segundo ele, o Cubo Branco, em 
sua essência, propõe uma relação quase inconsciente com o 
espectador.

O Espectador parece um pouco taciturno; ele não é eu ou você. 
Sempre disponível, coloca-se hesitante diante de cada obra 
que exija sua presença. Esse coadjuvante complacente está 
pronto para representar nossas conjecturas mais fantasiosas. 
Ele as experimenta pacientemente. (O’Doherty, 2002: 37)

[21]  O’DOHERTY, Brian. No Interior do Cubo Branco - A Ideologia do Espaço 
da Arte. São Paulo. Martins Fontes. 2007
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Exposição Cubismo e arte abstrata (1935-36). (STANISZEWSKI, Mary Anne. The power of display. A history of exhibition installations 
at the Museum of Modern Art. Cambridge/ London: The MIT Press, 1998) 

de Burle Marx (1952). Nela, suportes móveis de madeira brancas e 
cinza eram fixados por finos tubos, material também utilizado para 
sustentar as diversas pranchas também flutuantes com dados e ima-
gens de projetos do paisagista. 

 Sem delongas, as obras e painéis dividiam espaço com va-
sos de plantas, elemento usado frequentemente pela arquiteta, mas 
também presentes em inúmeras feiras e galerias de vanguarda eu-
ropeias. Nesse caso, contudo, tinham um motivo especial de estar 
lá: todas as plantas haviam sido cultivadas pessoalmente por Burle 
Marx. Estabelecia-se, assim, um ambiente flexível, móvel, funcional, 
porém humanizado para apresentar as mostras no Museu. 

Com a presença da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, em 07 de 
novembro de 1968 inaugura-se a sede do MASP na Avenida Paulis-
ta. Projetado por Lina, o novo MASP efetiva os conceitos de espaço 
de exposição gestacionados na sede anterior: o espaço negava o for-
mato de uma exposição linear. Os tubos foram substituídos por su-
portes individuais de vidro apoiados em cubos de concreto, negando 
definitivamente parede e dissolvendo qualquer lastro de temporali-
dade. Flutuantes, as obras se sobrepunham uma às outras devido à 
transparência do vidro e atrás de cada uma, havia um texto didático. 
Tudo isso dentro de um espaço aberto e transparente, nas palavras do 
professor Josep Maria Montaner, “…interior totalmente livre, com as 

pinturas flutuando em um universo de luz”4. Ainda segundo o autor, 
o espaço materializa a possibilidade de dispor toda arte acessível, 
sem hierarquias, e sem condicionantes de ordem cronológica ou de 
escolas. Algo que só poderia concretizar-se no Novo Mundo. 

A Mão do Povo Brasileiro (1969), também se destacou por 
remeter a um conteúdo brasileiro por excelência. Pensada por Lina, 
a exposição era focada em um dos seus maiores interesses, a cultura 
popular brasileira. Sua expografia remetia à feiras populares, com 
grande quantidade de objetos diferentes agrupados juntos sobre su-
portes e equipamentos rústicos. Uma relação estética e conceitual 
direta entre as feiras populares brasileiras e as câmaras de maravi-
lhas, ateliês de artista, e casa de colecionadores, elevando a cultura 
nacional ao status de arte consagrada.

O conjunto das abordagens de Lina colocou o MASP em um 
lugar único na história dos espaços expositivos paulistanos por aliar 
tendências de sua época com o espírito experimental, construindo 
espaços autênticos sem se engajar cegamente aos fortes princípios 
do Museum of Modern Art, que estudaremos a seguir - instituição 
que estabeleceu padrões para toda uma geração de museus.

[4]  MONTANER, Josep Maria. Museus para o século XXI. Barcelona. Editorial 
Gustavo Gili, 2003, p.39



Por outro lado, O’Doherthy apresenta o olho como algo de-
sassociado ao resto do corpo e dos outros sentidos, uma enti-
dade auto-suficiente diretamente ligado ao lado mais conscien-
te do indivíduo. O Olho nesse sentido é mais inteligente que o 
espectador, mais racional, não necessariamente objetivo, mas 
capaz de destrinchar conceitos. Segundo os preceitos moder-
nos de fruição de arte, é o órgão mais apurado, super sensível, 
preciso. Um olhar treinado é difícil de cativar. Imbatível para a 
análise de um tipo particular de arte. E esse era o objetivo de 
Alfred Barr nas suas exibições, atingir, treinar o Olho.

Barr seguia a linha do presidente da instituição, Paul Sa-
chs, que pregava o conceito de curador como um conoisseur, 
ou seja, uma abordagem formalista, pautada no reconhecimen-
to da autenticidade e qualidades visíveis (estéticas) das obras. 
Barr estava, portanto, educando o olho de seus visitantes. Por 
isso, distrações visuais ou apelos à outros canais de percepção 
desviaria o foco da exposição.

O espaço expositivo da segunda sede do MoMA, contu-
do, era ainda limitante. A presença de janelas e portas em lu-
gares inusitados oferecia distrações visuais, além de remeter a 
espaços cotidianos. E em 1939, ano que estourou a Segunda 
Grande Guerra, o museu foi transferido para a sua sede atual. 

Um edifício de vários andares projetado por arquitetos 
americanos foi erguido no lugar da arquitetura antiga. A estrutu-
ra moderna e vertical desafiava a horizontalidade dos museus 
Neoclássicos. A racionalização do espaço fundiu-se com a vi-
são de Barr sobre a arte moderna para estabelecer definitiva-
mente o conceito do cubo branco já na sua exposição come-
morativa de 10 anos do museu: Art of our time.

No cubo branco,

…como nas igrejas, não se fala no tom normal de voz, não se 
ri, não se come, não se bebe, não se fica doente, não se en-
louquece, não se canta, não se dança, não se faz amor. Na 
verdade, já que o cubo branco promove o mito de que estamos 
lá essencialmente como seres espirituais. O Olho é o Olho da 
alma -, devemos ser vistos como incensáveis e estar acima das 
contingências do acaso e da mudança.22

[22]  Thomas McEvilley, NY, 1986, in: O`DOHERTY, Brian. No interior do cubo 
branco. São Paulo. Martins Fontes. 2007, p.XIX
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Exposição Cubismo e arte abstrata (1935-36). (STANISZEWSKI, 
Mary Anne. The power of display. A history of exhibition installa-
tions at the Museum of Modern Art. Cambridge/ London: The 
MIT Press, 1998)

MASP expositivo. 1968 (SCHINCARIOL, Zuleica. Através do es-
paço do acervo: o MASP na 7 de Abril. São Paulo: FAUUSP, 2000)



Assim se estabelece o cubo branco como conhecemos, 
que contribuiu para criar essa série de convenções de postura 
e comportamento dentro de um espaço expositor, amplamente 
empregadas por uma quantidade considerável de instituições 

brasileiras. O visitante deparava-se agora com um ambiente 
sacro, imaculado. Sentindo que até sua própria presença é 
agressiva e profana para o local, foca no seu Olho, órgão pró-
prio para a fruição das obras e, assim, alcançar o sublime. Ao 
colocar as obras dentro deste contexto sacralizado, a sala de 
paredes brancas também contribuiu para firmar a visão mítica 
do artista, o fetiche sobre a obra original e sobre sua assinatura, 
recurso amplamente utilizado para valorar as peças, também 
inseridas em um forte contexto mercadológico. 

Com a fórmula de exposição de arte estabelecida, nos 
anos seguintes as exposições de arquitetura, design e fotogra-
fia foram as que tomaram frente das experimentações espaciais 
do museu. A exposição Bauhaus (1938-39) é exemplo, com es-
truturas retesadas e painéis diferenciados como suporte – ex-
pografia assinada por Kiesler. 

Contraste marcante de tratamento entre duas mostras de 
natureza diferentes é a exposição Modern art in your life (1949). 
Mostra de grande porte, apresentava cartazes, objetos e pin-
turas. Enquanto os cartazes eram dispostos com uma textura 
quadriculada ao fundo em espaços específicos, os quadros 
eram apresentados de acordo com os preceitos racionalistas 
do cubo branco.

O cubo branco foi definido e difundido como o espaço 
concebido para materializar o ideal de apresentação da arte 
moderna: colocá-la em um mundo à parte para que sua for-
ça intrínseca nos atinja com maior propriedade. Um espa-
ço para dar-lhe autonomia estética. Uma solução espacial 
apresentada como reflexo da arte produzida, mas idealizada 
por críticos. Um espaço que perseguia o ideal de neutralida-
de, apesar de hoje existir a consciência de que sua presen-
ça dominante e determinante está longe de ser neutra. Pelo 
contrário, é de tamanha força que no futuro entrou em con-
traste com a arte que abrigava e que ajudou a desenvolver. 
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Exposição Bauhaus (1938-39). (STANISZEWSKI, Mary Anne. The 
power of display. A history of exhibition installations at the Mu-
seum of Modern Art. Cambridge/ London: The MIT Press, 1998) 

Modern art in your life. 1949. (STANISZEWSKI, Mary Anne. The 
power of display. A history of exhibition installations at the Mu-
seum of Modern Art. Cambridge/ London: The MIT Press, 1998) 

Os museus que já nasceram modernos__________

Em 1948, o industrial ítalo-brasileiro Francisco “Ciccillo” Matarazzo 
Sobrinho inaugurou o Museu de Arte Moderna de São Paulo com a 
exposição Do figurativismo ao abstracionismo no prédio dos Diários 
Associados na Rua 7 de Abril - mesmo local em que funcionava o 
MASP, fundado um ano antes.

O conceito do moderno já estava estabelecido no Brasil, e o 
projeto institucional do MAM seguia o modelo do Museum of Mo-
dern Art de Nova Iorque. O próprio Nelson Rockfeller, presidente do 
MoMA na época, prestou consultoria para o projeto e contribuiu com 
algumas obras do acervo cujo embrião foi a coleção particular do 
casal Ciccillo e Yolanda Penteado. O espaço expositivo de Do Figu-
rativismo ao abstracionismo (1948-49) e das exposições que viriam 
a seguir, obedeciam aos princípios básicos do cubo branco, conceito 
já mundialmente difundido na década de 40. Afinal, vivia-se o con-
texto do pós Segunda Guerra Mundial, período em que os EUA se es-
tabeleciam como nova potência econômica e polo mundial das artes.

Ciccillo, porém, queria ir mais longe. Mal abrira o MAM, come-

Exposição de Cerâmica de marca antiga. 1958. (BARBOSA, 
Ana Mae Tavares (org.). O Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: Banco Safra, 1990)



Arte contemporânea e arquitetura nos  
novos museus

Até o final do século XIX, a arquitetura do museu era a refe-
rência básica sobre a qual a exposição e as obras tinham de 
se adaptar e se relacionar. No século XX, apesar de já ter sido 
insinuado pelas experimentações dos artistas de vanguarda, 
foi o cubo branco que instituiu por definitivo o paradigma de 
transformar a arquitetura original a fim de construir um lugar ex-
tracotidiano para a fruição das obras. Contudo, estabelecer um 
paradigma para o espaço expositivo da arte moderna, implicou 
em separar conceitualmente o que é o espaço de exposição e 
a arquitetura do local. Ou seja, adicionou-se uma camada de 
complexidade às exposições, abrindo portas para a construção 
do conceito de uma arquitetura dentro da arquitetura, voltada 
exclusivamente para transformar a arquitetura pré existente em 
local apto para abrigar determinada exposição, a expografia.

A partir deste fato, fica claro que uma exposição não é 
apenas composta pelo binômio visitante-obra dentro de um 
ambiente. Mas sim das relações complexas entre os agentes 

formadores da exposição que, de acordo com sua própria es-
cala de atuação, atuam diretamente sobre o resultado geral da 
experiência individual ao visitar uma exibição: a obra, as instân-
cias espaciais (arquitetura e espaço expositivo), e as instâncias 
ideológicas (Instituição e curador). 

Vejamos como exemplo da atuação desses agentes a 
contradição existente na Neue Nationalgalerie, dedicada à arte 
do século XX, primeiro museu executado pelo arquiteto Mies 
Van der Rohe. O projeto incorpora os preceitos básicos da ar-
quitetura moderna: caixa de vidro de transparência absoluta; 
vão livre que permite o rearranjo de painéis e potencial para 
diferentes usos do espaço. 

Neste caso, existe o conflito entre as duas escalas de 
atuação espaciais, o museu como espaço físico (arquitetura)  e 
o espaço criado para abrigar a exposição (expografia). A forte 
presença estética do padrão geométrico de suas vigas, refor-
çado pelo pé direito alto, faz com que o espaço expositivo se 
perca diante de tal monumentalidade. Os painéis e as próprias 
obras pareciam pequenos e o visual do entorno revelado pelo 
vidro por vezes tirava o foco dos quadros.

agentes formadores da exposição_____

São agentes formadores da exposição todos aqueles 
que influem no seu processo de construção e que, 
consequentemente, determinam suas principais ca-
racterísticas. As obras de arte configuram-se como o 
agente central, com os outros que orbitam à sua volta. 
São quatro os agentes restantes, agrupados em duas 
escalas de atuação:

1 - Escala Global
Instituição: política institucional, organizacional e con-
ceito gerador da instituição, responsável por determi-
nar as diretrizes e o caráter geral da exposição.
Arquitetura: reflexo direto do política institucional, 
materializa o conceito gerador da exposição, determi-
nando o espaço de atuação da mostra e muitas vezes 
limitando suas possibilidades de atuação.

2 - Escala Pontual
Curadoria: atua paralelamente ao campo institucio-
nal, gerando o conceito básico da exposição e ele-
gendo as abordagens necessárias para concretizar o 
objetivo da mostra.
Espaço expositivo: amalgamado pela atuação conjun-
ta com a curadoria, abriga a exposição “negociando” 
com as limitações dadas pela própria arquitetura. De 
todos os agentes é o que interage mais diretamente 
com o visitante a partir de estímulos multissensoriais. 
Versátil e dotado de vários recursos, pode assumir vá-
rias funções simultaneamente em prol de concretizar o 
conceito e objetivos da mostra.

Existe uma relação complexa entre todos os agentes, 
que podem interagir um com os outros independente 
e coletivamente e de diversas maneiras. Ao visitar uma 
exposição o indivíduo é inserido dentro desse “fogo 
cruzado” de relações, e convidado a articular essas 
informações para produzir um significado. O produ-
to final da combinação dessas camadas de estímulos 
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Neue Nationalgalerie. 1968. Ludwig Mies van der Rohe. (retira-
do do site http://www.e-flux.com , acedido em 27/06/2010)

çou a elaborar um projeto baseado na política de mercado e prestígio 
aplicada pelo MoMA e Guggenheim. Este projeto resultaria na Bienal 
de Arte de São Paulo, cuja estrutura seguia os moldes da Bienal de 
Veneza, evento tradicional no circuito mundial realizado desde 1895. 
Assim, a 1a Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo acon-
teceu em 1951, ocupando um edifício adaptado na Avenida Paulista. 

Na sua primeira edição, o espaço da Bienal era organizado em 
salas temáticas. Painéis brancos e finos de madeira foram usados 
para dividir o espaço e sustentar as obras. Sem jamais ocultar as 
colunas, todos eles ficavam suspensos, não tocavam o chão tam-
pouco o teto, em respeito à arquitetura local. A primeira Bienal do 
MAM seguia, naturalmente, os padrões modernos. A organização 
em salas com painéis brancos suspensos continuaram a ser recur-
so presente nas bienais seguintes, mesmo aquelas já sediadas no 
amplo Pavilhão do Ibirapuera. Esse padrão só seria afrouxado aos 
poucos a partir da 21a Bienal - curiosamente, aquela que participou 
o celebrado cenógrafo tcheco Joseph Svoboda. 

Rapidamente, a Bienal roubou a projeção do seu irmão MAM 
que dividiu-se em dois para organizar as bienais seguintes e suas 
demais atividades. Logo, o plano de Ciccillo em lançar a arte moder-

na brasileira para as elites nacionais e internacionais se sobrepôs ao 
compromisso do museu em concretizar o sonho de um lugar para a 
arte moderna brasileira.

Em 1958, o MAM mudou-se para o pavilhão no Parque do 
Ibirapuera onde hoje funciona a Fundação Bienal e lá permaneceu 
até a sua separação da Fundação (1962) e posterior extinção (1963) 
- quando Ciccillo decidiu por fim extinguir o Museu de Arte Mo-
derna, sacrificando-o em prol da Bienal. Seu patrimônio, avaliado à 
época em 700 milhões de cruzeiros, segundo o site da instituição1, e 
acervo foram doados à Universidade de São Paulo.

 No mesmo ano, foi inaugurado o Museu de Arte Contem-
porânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), instituição vol-
tada para a pesquisa e produção intelectual. Finalmente, os artistas 
modernos encontraram lugar definitivo na instituição que herdou o 
antigo acervo do MAM. Sua primeira sede localizava-se no Ibira-
puera, local que ocupa até hoje, e seu espaço expositivo manteve-
-se modernista como o das suas instituições-irmãs, mesmo quando 
muda-se para sua sede na Cidade Universitária.

[1]  http://www.mam.org.br , acedido em 26 de maio de 2011.

1a Bienal do Museu de Arte Moderna, Sala Roger Chastel. 
1951. (MARTINS, Miriam Celeste e PICOSQUE, Gisa. BIENAL 
50 anos. 1951-2001. São Paulo: Fundação Bienal, 2001)



A arquitetura de um museu reflete geralmente a sua postu-
ra como instituição, que nesse caso, cai em contradição. Uma 
instituição voltada para a arte do século XX possui um espaço 
físico imponente demais para expor obras de pequeno porte 
como pinturas. Para lidar com essa contradição, foi necessária 
a atuação do curador. Hoje em dia, apenas o porão da Neue é 
voltado para a exposição de objetos bidimensionais, permane-
cendo no piso superior apenas mostras de objetos tridimensio-
nais, grandes esculturas, instalações ou intervenções artísticas 
contemporâneas.

Paralelamente, as artes plásticas passavam por uma série 
de transformações que questionariam ainda mais a relação en-
tre o museu, espaço e a arte. 

Funcionando como uma incubadora, o cubo branco pro-
piciou uma transição natural da arte para além da tela e da es-
cultura, na medida que os artistas exploravam novos conceitos 
e novas linguagens. Logo, a arte expandiu e ocupou o espaço 
branco por completo, o corpo dos visitantes, dos artistas e o 
mundo exterior. Tornou-se mais conceitual, transformando-se 
em uma linguagem mais transitória e imaterial do que matéria 
fixa, e assim, transitável e altamente permeável. Transcendeu os 
limites da instituição cultural, além de seus próprios domínios. 

Estas mudanças acompanhavam um movimento de ex-
pansão comum em todos os campos artísticos. A linguagem 
teatral começou a se alimentar fortemente de conceito das ar-
tes plásticas e o contrário aconteceu igualmente. Resultado dis-
so foi a dissolução de uma em diversas linguagens. O espaço 
expositivo moderno tornava-se cada vez mais ineficiente em 
apresentá-la à medida que a proporia arte começou a desafiá-
-lo. E assim, a incubadora tornou-se pequena demais. 

Dentro das paredes brancas desenvolveram-se obras 
como Proun, outras instalações artísticas, além do o expres-
sionismo abstrato23, aqui representado por Jackson Pollock. A 
técnica action painting utilizada pelo pintor abriu portas para 
a discussão para a ação do artista ao realizar a obra, que vai 
muito além da própria pintura. Sem nunca tocar a tela, Pollock 

[23]  Os expressionistas abstratos encaravam como tema da arte as emo-
ções dos homens, suas inquietações assim como os expressionistas. Po-
rém, foram buscar nos elementos básicos do processo pictórico a ferra-
menta de sua expressão, confiando na cor, gesto, textura, forma, etc. como 
potencial simbólico.

propiciadas por cada agente, é a experiência individual 
dentro da exposição, em que o visitante produz um 
significado e sai transformado.
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Enquanto isso, a intensificação da produção das bienais se-
guintes, e sua consequente projeção logo elevou o evento bienal 
como acontecimento de prestígio internacional comparável somente 
à própria Bienal de Veneza. Finalmente São Paulo abrigava uma ex-
posição das proporções das grandes feiras de arte e exposições uni-
versais do século XIX. Indubitavelmente, colocou o Brasil no mapa 
das artes mundial, além de transformar o cenário nacional: abriu as 
portas de São Paulo para a indústria cultural e para o surgimento de 
novas instituições.

Pollock pintando e o Pollock Room, no MoMA em 2009. (retirado 
do site http://www.flickr.com/ , acedido em 10/03/2010)

23a  Bienal de São Paulo com obra de Anish Kapoor. (MARTINS, 
Miriam Celeste e PICOSQUE, Gisa. BIENAL 50 anos. 1951-
2001. São Paulo: Fundação Bienal, 2001)



pintava-a esticando-a no chão, e movimentando-se ao seu re-
dor, dentro e fora. Simplesmente deixava a tinta cair. Variação 
de altura da queda, viscosidade da tinta e tipo de movimento 
eram as variáveis trabalhadas em sua composição. O resultado 
era uma obra-registro da ação do artista. Sua visualidade dava 
a impressão de expandir-se para os lados, cortando o espaço 
entre as obras para compor um conjunto visual caótico.

Simultaneamente, na década de 50, o artista Ed Kienholtz, 
já realizava seus trabalhos, mas com abordagens diferentes. 
Realizou obras tridimensionais como Sollie 17 (1979-80) e In the 
Infield was Patty Peccavi (1981), ambientes que apesar inabi-
táveis e de limitarem-se ao próprio micro universo, convidavam 
o visitante a projetar-se em uma viagem a seu interior a partir 
de uma leitura sinestésica, ou seja, com apelo ao tato, olfato e 
os demais sentidos além dos olhos. Uma quebra com a disso-
ciação entre olho e corpo a partir da provocação de um conflito 
entre eles: o olho projeta o corpo para dentro da estrutura, que 
por sua vez responde, movido vontade de sentir-se envolvido.

Em 1969, o artista conceitual24 Joseph Beuys ocupou uma 
sala inteira com uma obra de teor autobiográfico: A Matilha con-
sistia em um veículo e uma série de pequenos trenós e coberto-
res de feltro, materiais usados pelos tártaros que salvaram-lhe 
a vida depois de uma queda de avião. Eram elementos reais 
que ocupavam toda uma sala, cada um adicionado à compo-
sição por um motivo para compor simbolicamente a obra. Não 
havia divisão clara entre visitante e o trabalho. E amalgamado 
de elementos reais, se diluía, convivia com o público ao mesmo 
tempo em que buscava atingir a sua mente, não se limitando no 
teor visual ou emocional. Arte-pensamento para fazer pensar.

Beuys realizou também uma série de performances, lingua-
gem derivada da body art, em que os artistas usavam o próprio 
corpo e suas ações como suporte de expressão - raiz vinculada 
ao Pollock com a action painting. Em 1980 Marina Abramovic e 
Ulay realizaram a performance Rest Energy (1980), colocando 
o público na condição de espectador, não de um drama, mas 
de uma ação que discutia relações entre corpo, espaço e entre 
os seres humanos. Em uma performance anterior, Impondera-
bilia (1977), colocaram o visitante na condição de participante. 

[24]  A arte conceitual surgiu como categoria no final da década de 60. Aproxi-
mando-se da filosofia, coloca a idéia e conceito constituem a verdadeira obra.
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Sollie 17 (1979-80)  e In the Infield was Patty Peccavi (1981). 
(retirados do site http://www.allegrasartgallery.com , acedido 
em 13/02/2010) 

Joseph Beuys. A Matilha. 
1969. (retirado do site http://
serurbano.wordpress.com , 
acedido em 30/08/2010) 

Rest Energy (1980) e Imponderabilia (1977) de Marina Abramo-
vic. (COTTER, Holland. Performance Art Preserved, in the flash. 
NY Times. Artigo de periódico. Publicado 11/03/2010)



Na serie Bichos de Lygia Clark, por sua vez, a participação do 
visitante manipulando as partes articuladas dessas esculturas 
móveis, era crucial para a obra se efetivar. 

Na década de 60, Helio Oiticica25, realiza os Penetráveis. 
Estruturas sólidas, vazadas e coloridas, compostas de diver-
sos materiais (madeiras, cascalhos, água etc), reúne em uma 
só obra os conceitos de instalação e performance. O visitante 
era convidado a jogar e provar da experiência multissensorial 
oferecida, muitas vezes incrementada com performances com 
música e dança e usando as famosas pinturas-vivas-ambulan-
tes do artista, os Parangolés. Destaque para o Projeto Éden - 
composto de Tendas, Bólides e Parangolés como proposições 
abertas para a participação e vivências individuais e coletivas 
- apresentado em Londres em 1969, na Whitechapel Gallery.

Apesar da experiência coletiva, dança e movimento evo-
carem elementos ritualísticos, a proposta de Oiticica e de ou-
tros artistas contemporâneos que visavam a interação com o 
público estava longe do conceito de sagrado racionalista do 
Cubo Branco.

Propostas como a de Oiticica vai de encontro direto com a 
frase uma vez dita pelo artista Pop Claes Oldenburg, em 1961: 
“Sou a favor de uma arte […] que faz algo mais do que sentar 
seu traseiro num museu.” No auge do Pop da década de 50 e 
60, Oldenburg expôs o Sanduíche gigante (1962), brincando 
com a escala de objetos usuais como comentário à industriali-
zação e o consumo em massa. Logo seus trabalhos ultrapassa-
ram o espaço da galeria para tornarem-se cada vez maiores, a 
exemplo da escultura Spoonbridge and Cherry (1988) localiza-
da em Miami, Florida.

As obras da Land Art dos anos 60 também contribuíram 
para expandir as fronteiras da arte para além de seus limites 
físicos e territoriais, deixando a própria cidade e assumindo o 
meio ambiente como matéria prima. Ao evocar a espiritualidade 
dos sítios arqueológicos, monumentos antigos e maravilhas da 
natureza, a própria obra pode sacralizar o local, dispensando 
a necessidade de uma instituição para esse fim. A dupla de 
artistas Christo e Jeanne Claude desponta interesse por usar 

[25]  Como desdobramento de sua sempre coerente trajetória artística desde 
os Metaesquemas (década de 50) - cujo objetivo era trazer a expressão da 
pintura para o tridimensional e literalmente envolver as pessoas.
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Penetrável e Parangolé de He-
lio Oiticica. (artigo online do 
Jornal O Globo, retirado do 
site http://oglobo.globo.com , 
acedido em 07/07/2011)

Sanduíche gigante (1962) e Spoonbridge and Cherry (1988). 
(retirados so site http://mervesert.wordpress.com , acedido em 
20/02/2010)



milhares de metros quadrados de tecido para intervir em paisa-
gens, ora cruzando longas distâncias, ora encobrindo determi-
nados territórios inteiros, como em Litoral Embrulhado (1969). 
Proposta impossível de ser contida em uma galeria, que tem de 
se contentar em expor seus registros.

Walter de Maria propôs o Campo de Raios (1977), obra 
realizada na região oeste do Novo Mexico, EUA. Consiste em 
uma série de para-raios, cuja função é atrair as correntes elé-
tricas das grandes tempestades, transformando a própria força 
elementar natureza em obra. Nancy Holt também explorou a te-
mática da natureza em Sun Tunnels (1973-76), obra construída 
no deserto de Utah que trabalha a relação entre céu e a terra, 
tendo como ponto chave o conflito entre um ambiente inóspito 
como o deserto a cidade. 

Tunnels consiste em quatro túneis arranjados em cruz, 
cada um remetendo a uma constelação. Essa obra acontece 
em sua totalidade apenas algumas vezes ao ano, pois os túneis 
são alinhados para receber luz direta em seu interior conforme 
o nascer ou o por do sol nos solstícios de verão ou inverno. Algo 
tão específico é impossível de ser reproduzido em um ambiente 
urbano, tampouco em um museu. Nancy defende seu trabalho, 
localizado aos arredores da cidade de Lucin, dizendo que ele é 
bem mais acessível do que muitas instituições.

Antony Gormley, escultor britânico contemporâneo, impe-
diu as pessoas de visitar o museu com 40 mil bonecos de terra-
cota na intervenção European Field (1993). Os bonecos, produ-
zidos por crianças, seus pais e avós, cobriram o chão de toda a 
galeria, impedindo acesso ao seu interior. Um trabalho paralelo, 
Host (1993), inundou os quarenta e três metros cúbicos  da ala 
contemporânea da mesma instituição com uma mistura de lama 
e água salgada que chegou a trinta centímetros de altura. Mais 
uma evidência de como a arte pode desafiar a instituição, tanto 
do ponto de vista conceitual quanto ao seu espaço físico.

Consequentemente às inquietações do mundo da arte 
proporcionadas por esses e muitos outros artistas, a tipologia 
arquitetônica dos museus também modificou-se. Nas décadas 
de 60 e 70, a arquitetura moderna mostrava sinais de declínio, e 
a arquitetura pós-moderna norte americana ganhava força. Os 
preceitos racionais deram lugar para uma arquitetura eclética, 
com elementos reunidos para significar, surpreender com sim-
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Christo e Jeanne Claude. Litoral Embrulhado. 1969. Little Bay, 
Austrália e Walter de Maria. Campo de Raios. 1977. (DEMP-
SEY, Amy. Estilos Escolas e Movimentos. São Paulo. Cosac e 
Naify. 2003)

Nancy Holtz. Sun Tunnels. 1973-76. (retirada do site http://www.
earthworks.org/links.html , acedido em 23/08/2011) 

European Field. 1993. Instalação no Kunsthalle zu Kiel der Christian-
-Albrechts Universität, Kiel, Alemanha. (PUTNAM, James. Art and 
Artifact - The Museum as a Medium. London. Thames and Hudson. 
2009)



plicidade e estabelecer contradições. O resultado foi um parti-
do arquitetônico inspirado na manipulação de signos e no uso 
da cor sem medo também presente na arte pop. Assim, a nova 
arquitetura apresentou-se diferente dos preceitos modernos. A 
clareza do Movimento Moderno dissolveu-se em uma nova ar-
quitetura híbrida e contraditória, cuja presença era determinan-
te e arrebatava o visitante com os seus maneirismos. São exem-
plos desse novo movimento a casa Venturi e a Praça D’Italia dos 
arquitetos Robert Venturi e Charles Moore respectivamente. 

Venturi definiu a arquitetura pós-moderna americana como 
a linguagem que prefere o híbrido, o distorcido, o ambíguo, o 
equívoco; ela é reminiscente, irregular. Reverberações dessa 
linguagem chegaram à arquitetura de museus como o proje-
to de ampliação da Neue Staatsgalerie em Stuttgart, na Ale-
manha. Assinada por James Stirling e Michael Wilford, mescla 
complexidade e tradição. Com esse projeto, o museu tradicio-
nal é posto em cheque ao mesmo tempo em que sua conforma-
ção espacial estabelece uma relação simbólica com o museu 
Neoclássico - o conflito entre novo e velho. Um exemplo de ar-
quitetura de museu que se resolve por colagem de fragmentos 
diversos como resposta da complexidade dos programas mu-
seísticos mais atuais, ou seja, das suas novas exigências. 

E sim, as exigências haviam mudado, principalmente para 
os museus da segunda metade do século XX. O teor mais con-
ceitual da linguagem artística restringiu seu campo de influên-
cia a partir do momento que entrou em conflito com o senso co-
mum da população. Uma série de mudanças no âmbito da arte 
não foram digeridas de pronto pelo grande público, trazendo 
à tona um dos grandes desafios das instituições contemporâ-
neas: como reaproximar arte e as pessoas?

As novas instituições precisavam ser mais amplas em 
seus conceitos, tanto para abarcar as novidades no campo das 
artes, quanto para atender à nova demanda da sociedade. Os 
Novos Museus, segundo Otília Arantes, tornavam-se cada vez 
mais espaços de convivência com cafés, restaurantes, biblio-
teca, auditórios e das próprias exposições. Modelos seguidos 
inclusive pelas novas instituições brasileiras a partir da déca-
da de 70. Do acervo especializado, o novo conceito de museu 
difundido para o mundo propunha uma instituição multicultural.

Este contexto incentivou o crescimento do espírito formalis-
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Casa Vana Venturi, Pensilvânia, EUA, 1962, de Robert Ven-
turi. (retirada do site http://faculty.guhsd.net , acedido em 
12/07/2010) Neue Staatsgalerie (New State Gallerie). Projeto de ampliação. 

Arquitetos James Stirling e Michael Wilford. Stuttgart. 1979-84. 
(retirado do site http://www.flickr.com/photos/pov_steve , acedi-
do em 17/10/2010) 

As novas instituições culturais________________
 
As décadas de 50 e 60 foram marcadas pela multiplicação do número 
de instituições museológicas brasileiras1. Em cada proposta, o espa-
ço expositivo mantinha-se sem grandes novidades. Na São Paulo da 
década de 60, enquanto o MAC iniciava sua trajetória, a Bienal co-
meçava a sofrer com as críticas. Poucos anos depois de seu começo 
triunfante, a Fundação passava por complicações financeiras:

Desde o princípio da dos anos 1960, ficava cada vez mais difícil 

saber onde acabava o dinheiro de Ciccillo e onde começava o dos 

cofres públicos. Essas críticas extrapolavam o contexto nacional, 

ganhando o exterior por meio das denúncias dos artistas brasileiros 

exilados durante o período da ditadura. (CASTILLO: 2008, p.129)

[1]  A maioria Museus de Arte Moderna, como o MAM-RJ (1949), o MAM Flo-
rianopolis (1949 - atual Museu de Arte de Santa Catarina), Museu de Arte do In-
consciente do Rio de Janeiro (1952), Museu de Arte do Rio Grande do Sul (1955), 
Museu de Arte da Pampulha (1957), MAM Bahia em Salvador (1959), Museu de 
Arte da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza (1960), Museu de Arte Popu-
lar em Salvador (1961).

Além disso, a gestão de Ciccillo não acompanhou as trans-
formações e experimentações artísticas depois das vanguardas. En-
quanto São Paulo recebia a suas primeiras instituições dedicadas à 
arte moderna, nos Estados Unidos e Europa, novos artistas já trata-
vam de questioná-la e expandir seus conceitos. A arte mudava com 
velocidade nunca vista antes, e Ciccillo pagou pelo atraso.

Visando justamente a nova movimentação no mundo das ar-
tes, surge o Projeto Panorama da Arte Brasileira do MAM, reerguido 
no ano de 1968 sobretudo por meio de doações. O projeto consistia 
em uma exposição anual, com objetivo de realizar um mapeamen-
to da produção artística da época. Uma estratégia inteligente para 
alimentar seu novo acervo e para colocar o museu novamente no 
circuito nacional, agora como instituição voltada para a produção 
contemporânea brasileira. 

Enquanto a hegemonia do cubo branco permanecia de ma-
neira geral nos espaços expositivos, notava-se o gradual destaque 
às soluções arquitetônicas para esses novos museus. Apesar de 
abrigarem instituições preexistentes, o edifício do MASP na Avenida 
Paulista (1968) e o edifício no novo MAM à sombra da Marquise do 
Ibirapuera - projeto de Oscar Niemeyer - deram início a essa nova 



ta arquitetônico impulsionado ainda mais pelo advento de novas 
tecnologias na construção e planejamento, ou seja, o da arquite-
tura high tech. Esse desenvolvimento foi um dos pilares em que 
se apoiou uma nova fase de aquecimento da indústria cultural a 
partir da década de 70, justificada na época pela modificação 
das relações sociais e, dentro dela, entre o indivíduo e a arte. 

Uma série de propostas diferentes de arquitetura museal, 
sucintamente descritas e ricamente exemplificadas pelo pro-
fessor Josep Maria Montaner (2003). Montaner reúne diferentes 
abordagens museais em diversas categorias, todas elas apre-
sentadas em solução à demanda da nova arte, do aquecimento 
de mercado e da vontade de angariar público.

Dentre essas categorias destacam-se os museus como 
organismo extraordinário, sendo a rede Guggenheim o princi-
pal representante. Conforme o raciocínio de mercado, o virtuo-
sismo estético da arquitetura monumental dos novos museus 
como o Guggenheim Bilbao tem o poder de atuar no imaginário 
e de trazer de volta às instituições a aura do lugar de maravilha-
mento. Não pelas obras, mas sim pela sua estética arquitetôni-
ca. Sentimento análogo à lógica de apresentação da nova arte: 
a euforia de experimentar obras cada vez mais participativas e 
com apelo multissensorial. 

Logo, a arquitetura do museu, e consequentemente a ins-
tituição que representava destacou-se na paisagem urbana, 
chamando milhares de pessoas a visitar suas estruturas e suas 
obras. Frequentar uma instituição do porte do Guggenheim e 
suas obras notórias, tornou-se um status, um espetáculo26. E as-
sinar o projeto arquitetônico de museu, para os profissionais da 
área, significa uma oportunidade de exercer em toda plenitude 
seu talento e liberdade formal, além de imprimir sua assinatura 
na paisagem da cidade. 

A rede Guggenheim já possui franquias estabelecidas, pla-
nejadas ou em execução em cada continente. Um dos principais 
arquitetos envolvidos nos projetos desses museus é Zaha Ha-
did27. O escritório de Zaha é autor do projeto do novo Gugge-

[26]  No sentido evidenciado por Guy Debord, mencionado no capítulo 1.
[27]  Arquiteta iraquiana, que atua em Londres. É conhecida internacional-
mente por seus projetos de corrente desconstrutivista, uma tendência da 
arquitetura pós-moderna cuja principal característica é quebrar com os prin-
cípios da arquitetura moderna, privilegiando a fragmentação e um processo 
de desenho mais fluido.
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geração de propostas arquitetônicas para museus de arte. 
Já na metade dos anos 70, essa empolgação inicial foi logo 

interrompida, provavelmente devido à nova condição econômica e 
política do Brasil. O fôlego dado à nação pelo avanço industrial entre as 
décadas de 30 e 50 havia terminado. Afogado em dívidas e pressionado 
por conflitos políticos e econômicos internos (oligarquias) e externos 
(Guerra Fria), o Brasil sucumbe em 1964 a uma ditadura militar.

Nessa mesma época também foram inaugurados outros novos 
museus importantes, mas com abordagens arquitetônicas e museoló-
gicas menos expressivas: o Museu Lasar Segall, criado em 1967 pela 
viúva do pintor, Jenny Klabin Segall, ocupava a casa de arquitetura 
modernista de Gregori Warchavchik2 que servia de moradia e atelier 
do artista; e o Museu da Casa Brasileira, à época Museu do Mobiliário 
Histórico e Artístico Brasileiro (1970), localizado em um edifício neo-
clássico da década de 40 construído para servir de moradia para Fábio 
da Silva Prado (prefeito da cidade entre 1934 e 1938) e sua esposa.

Outro exemplo é o Museu da Imagem e do Som de São Pau-

[2]  O arquiteto de origem russa e concunhado de Jenny Segall, projetou a casa 
em 1932.

lo, inaugurado em 1970, cinco anos depois do seu irmão carioca. 
Depois de mudar-se repetidamente, em 1975 finalmente ganhou sua 
sede definitiva. O lugar escolhido para sediar o MIS-SP foi um casa-
rão da Avenida Europa, antes pertencente à família Diaffone. O antigo 
edifício possuía características da arquitetura pós-moderna america-
na. Porém, depois de uma intensa reforma, o prédio ressurgiu com 
traços de pós-modernidade amenizados, prevalecendo a arquitetura 
moderna. Se a solução dada pelos arquitetos Roberto Fasano e Dan 
Juan Antonio foi derivada do simples purismo de um arquiteto par-
tidário da Arquitetura Moderna Brasileira ou da pressão do governo 
militar para afirmar a identidade nacional, nunca saberemos.

Em 1982 inaugura-se o SESC Pompéia, projeto ousado de 
Lina Bo Bardi. O Regime Militar entrava em declínio quando Lina, já 
interessada em formatos que questionavam os paradigmas dos mu-
seus tradicionais, foi convidada pela diretoria do SESC para realizar 
o projeto ao qual se dedicaria os nove anos seguintes: as atividades 
voltadas para a reabilitação da antiga fábrica começaram em 1977, e 
só acabariam em 1986 com a conclusão da última etapa do projeto, 
o bloco esportivo.

MIS antes e depois da reforma. (FONTE: acervo MIS)

SESC Pompéia. (FERRAZ, Marcelo. Numa velha fábrica de tam-
bores. SESC-Pompéia comemora 25 anos. Artigo para Periódico. 
Arquitextos. 093.01. São Paulo SP. Brasilano 08, abril de 2008) 



nheim Ermitage, que será relocado de Las Vegas para a cidade 
de Vilnius, na Lituânia. De exterior arrojado, ele baseia-se nos 
conceitos de fluidez, leveza e velocidade. Seu interior obedece 
aos mesmos conceitos. As formas curvilíneas das paredes e das 
janelas convivem com as obras em salas amplas. Um espaço 
marcante, que estabelece uma relação de contraste com as pe-
ças expostas. No entanto, permanece a questão: até que ponto 
um espaço deste tipo evidencia as obras, ou se sobrepõe a elas?

Tendo em vista as experiências passadas, surge o ques-
tionamento sobre a estética da nova arquitetura empregada até 
então deu conta de lidar com o conflito entre espaço arquitetô-
nico e expositivo? Que tipo de obra sobreviveria a uma arquite-
tura tão marcante? O exercício de liberdade formal e marcante 
presença estética que invadiu a nova arquitetura deu origem a 
um conflito potencialmente maior com as obras expostas. 

A nova dinâmica da indústria cultural também favoreceu a 
itinerância das exposições, ou seja, a realização de uma mes-
ma mostra em diversos lugares no mundo. Fator mobilizador 
de capital, além de veículo de divulgação. Os eventos anuais, 
bienais, quadrienais e feiras também encontram seus lugares, 
aumentando a demanda de estruturas temporárias e de pavi-
lhões construídos especialmente para abrigar as exposições. 

Isso nos leva a questionar não só a arquitetura local, mas 
também o espaço expositivo. Os pavilhões temporários dife-
rem-se da arquitetura de instituições culturais simplesmente 
porque, necessariamente, devem acumular funções de espaço 
expositivo e arquitetônico, simultaneamente. Um desafio delica-
do. Tomemos por exemplo o Pavilhão do Egito, projeto de Zaha 
Hadid para a Shangai World Exhibition 2010. Segundo a autora 
do projeto, o pavilhão tenta abarcar passado, presente e futuro 
do Egito, tendo em vista que o país representa um dos berços 
da civilização e um potencial de desenvolvimento. O resultado 
foi uma proposta ousada, mas com um partido ao fundo. O de-
sign do espaço deriva da coluna de Harbor, a mãe dos deuses, 
peça central da exposição. Com a coluna no seu núcleo, o es-
paço desenvolve-se como um útero labiríntico, apresentando 
uma coleção de joias antigas. Entretanto, se o espaço arquite-
tônico funciona como espaço expositivo não depende exclusi-
vamente do crivo estético. Depende também da linha curatorial 
da exposição e da instituição.
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Guggenheim Hermitage. Vilnius, Lituânia. (retirado do site oficial do escritório http://www.zaha-hadid.com , acedido em 30/04/2011)

Paris acabara de inaugurar o Centro Georges Pompidou – Beau-

bourg [1977], modelo extravagante de arquitetura que causava 

frisson nos estudantes e jovens arquitetos, e que logo se tornaria 

referência. Simbolizava uma via de escape ao modelo modernis-

ta já um tanto deteriorado. Por consequência, era inevitável sua 

comparação ao novo centro de lazer que nascia no bairro da Pom-

péia: linguagem industrial, mudanças bruscas de escala, cores, 

muitas cores e, principalmente, “estranheza” com a vizinhança. 

Mas, apesar de tudo isso, as duas propostas eram muito distantes 

e dessemelhantes em suas origens, seu ideário e seus resultados.3

Com uma metodologia nada ortodoxa, o projeto foi toman-
do forma simultaneamente ao processo do canteiro de obras com 
experimentos diários. Marcelo Ferraz4, na época estudante de arqui-

[3]  FERRAZ, Marcelo. Numa velha fábrica de tambores. SESC-Pompéia comemora 
25 anos. Artigo para Periódico. Arquitextos. 093.01. São Paulo SP. Brasilano 08, 
abril de 2008.
[4]  Marcelo Ferraz é arquiteto formado pela FAU-USP em 1978, sócio do escritó-
rio Brasil Arquitetura, onde tem realizado vários projetos com premiações no Bra-
sil e exterior. É também sócio fundador da Marcenaria Baraúna, onde desenvolve 
projetos de mobiliário, desde 1986.

tetura que trabalhou com Lina no projeto descreve o processo de 
“desnudamento dos edifícios a la Matta-Clark”5, com a remoção dos 
rebocos e aplicação de jatos de areia com o objetivo de encontrar a 
essência dos prédios originais.

Foi dessa maneira que se concretizou o projeto de um dos 
primeiros Centros Culturais brasileiros, que Lina preferira chamar de 
Centro de Lazer. Discussão originada na hora de dar corpo ao projeto 
conceitual da instituição, cujo programa variava da arte, arquitetura, 
teatro, música, pesquisa ao esporte. A palavra cultural, segundo a 
arquiteta, era muito pesada, e poderia levar à inibição do público, 
ou à impressão de que cultura deveria ser feita cultura por decreto. 
Propunha colocar o termo em “quarentena” por um tempo para re-
cuperar o seu sentido original. Assim, defendeu o termo lazer justifi-
cando que o centro deveria dar fomento à convivência como fórmula 
infalível de produção cultural sem necessariamente usar o termo. 

[5]  Gordon Matta-Clark (Nova Iorque, 22 de junho de 1943 – Nova Iorque, 27 de 
agosto de 1978) foi um artista estadounidense mais conhecido por seus traba-
lhos de arte em locais específicos que fez na década de 1970. É famoso por seu 
“building cuts,” uma série de trabalhos em edifícios abandonados nos quais ele 
removia partes do piso, teto e paredes dos andares.



As experiências feitas em exposições do Centre Georges 
Pompidou (1972-77) podem contribuir para a construção de re-
pertório para análise das reverberações dessas questões na 
escala de política interna de uma instituição. O Centro surge na 
década de 70 dentro de um contexto de expansão do conceito 
de instituição cultural. O projeto, high tech para a época, do 
arquiteto Renzo Piano, foi determinado por um programa dife-
rente dos museus modernos, definido de acordo com a política 
institucional do futuro centro. 

Acompanhando o processo de transformação do mundo 
artístico, o plano diretor da instituição defendia uma visão glo-
bal da arte, um retorno ao conceito “feiral” de cultura inspirado 
nos conceitos de Karl Gunnar Vougt Pontus Hultén, seu primeiro 
diretor. Ele agregava eventos antes associados a outros equi-
pamentos, abrindo espaço para a discussão sobre qual seria a 
nova natureza das instituições culturais e de como elas pode-
riam reverter a tendência cada vez mais dominante de “arte de 
consumo” para o “consumo da arte”.

Sua estrutura englobava vários atrativos, e a exposição é 
apenas um deles. Biblioteca, palestras, concertos, restaurante, 
estão entre as diversas atividades oferecidas, mote que seria 
adotado por diversas instituições no mundo inteiro. Para se ade-
quar ao novo público e à nova abordagem sistêmica proposta 
pela instituição, suas exposições também traziam uma aborda-
gem diferenciada do didatismo defendido por Alfred Barr.

Confira a exposição Paris-New York (1977), primeira gran-
de exibição histórica do Centro, organizada em capítulos - salas 
denominadas Period Rooms. Essas salas eram compostas por 
decoração, objetos e obras formando um conjunto estilístico re-
presentativo de cada período da arte moderna e contemporâ-
nea. A exposição seguia o princípio de combinação de obras 
em prol de uma abordagem didática, porém mais sensível: en-
volver o visitante a partir da vivência mais totalizadora possível 
com reconstituições quase arqueológicas dos períodos estilís-
ticos. O ambiente construído torna-se tão importante quanto 
à obra tanto no sentido histórico quanto no sentido estético e 
interpretativo, pois um incentiva a leitura do outro. Novamente, 
o espaço expositivo volta a ser manipulado para direcionar de-
terminada leitura das obras expostas.

Esta exibição discutia a polarização entre Paris e Nova Ior-
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Pavilhão do Egito, projeto de Zaha Hadid para a Shangai World 
Exhibition 2010. (retirado do site oficial do escritório http://www.
zaha-hadid.com , acedido em 30/04/2011)

Centre Georges Pompidou. 1972-77. Renzo Piano. (retirado 
do site http://www.flickr.com/photos/pl_stieve , acedido em 
14/02/2010)

Funcionou. A programação do SESC Pompéia logo tornou-
-se umas das mais visitadas da cidade, sensação dos anos 80, com 
apresentação de grandes nomes das artes plásticas contemporânea 
e da música. Mas o prédio que emanava a aura da antiga arquitetura 
industrial, destacava-se também pela inovação. Impossível enqua-
drá-lo em algum estilo, causou considerável estranhamento pela sua 
brutalidade e delicadeza, e escala retumbante. 

Em 1982 também inaugurou outro exemplo bem sucedido de 
centro de cultura, o Centro Cultural São Paulo, localizado na Rua 
Vergueiro em um terreno cedido à Prefeitura de São Paulo. Origi-
nalmente, o projeto consistia apenas na criação de uma biblioteca 
para a qual seria transferida parte do acervo da Biblioteca Mário de 
Andrade. Entretanto, com a popularização do formato de centros cul-
turais, o projeto foi redirecionado a partir de 1977. 

Com programação variada e biblioteca, o CCSP foi uma im-
portante iniciativa do governo para a difusão da cultura, arte e conhe-
cimento na cidade. O projeto arquitetônico6 também se destaca pelo 
uso de vigas de metal e estrutura aparente. Do seu espaço expositivo 

[6]  Assinado pelos arquitetos Eurico Prado Lopes e Luis Telles.

totalmente aberto é possível visualizar o entorno, inclusive o piso 
da biblioteca, gerando novamente conflitos entre obras expostas e 
a expressividade da arquitetura. O projeto, porém, se justificou pela 
poética do espaço. A transparência e horizontalidade funcionaram na 
época como símbolo de des-hierarquização em prol da coletividade 
em um espaço que promovia a convivência e a produção de conhe-
cimento. Reflexo da mudança de pensamento que levaria ao fim da 
Ditadura Militar em 1985.

Com o fim do regime, a cena cultural em São Paulo se reer-
gueu lentamente. Na década de 90, com políticas de incentivo à cultu-
ra e com programas de reabilitação de lugares deteriorados, surgiram 
muitas outras instituições culturais com formato diversificado, como 
Centro Cultural Banco do Brasil (2001), o Museu Brasileiro da Escul-
tura (1995), o Itaú Cultural (1987) se projeta com a primeira edição do 
Projeto Rumos (1997), entre outras instituições e inúmeras galerias7. 

Foi nesse contexto que aconteceu a revitalização da Pinacote-
ca do Estado, localizada no Parque da Luz. Criado em 1905, é o mais 

[7]  A rede SESC, por sua vez, chega em 2011 com 18 unidades só na Grande São 
Paulo e 3 em construção, sob a classificação de “Centros Desportivos e Culturais”.



que no mundo das artes, logo, foram reconstituídos o Salão dos 
Stern (endereços parisienses), a Galeria 291, a Photo Seces-
sion Gallery de Alfred Stieglitz, o ateliê de Mondiran em Nova 
Iorque (1940-44) e a Peggy Guggenheim Gallery reformada por 
Kiesler em 42, entre outros.

Segundo Jean-Marc Poinsot28, o resultado foi uma propos-
ta de exposição na qual o Centro Pompidou e outros museus 
continuariam a trabalhar posteriormente. Reconstruções de 
salas e retomadas já haviam sido feitas antes mas, por terem 
sido trabalhadas diferentemente, não funcionaram da mesma 
maneira, pois eram resultado do simples acumular de obras. 
Com a proposta de um diálogo eficiente entre espaços cons-
truídos, Paris-New York não se limitava em meras reproduções 
estilísticas ao enfatizar a experiência individual por meio de um 
conceito curatorial mais solto sem diminuir o conteúdo. Nessa 
mostra, a solução espacial buscava contribuir para problemati-
zar as questões da temática da curadoria.

Consolida-se então o formato curatorial que, apesar de 
ainda instrutivo e organizado, nega o marcante racionalismo das 
exposições dos museus modernos por excelência. Um exemplo 
foi a exposição Big Bang - Destruição e criação na arte do século 
XX (2005-06), também do Georges Pompidou: como foi descrito 
no catálogo da exposição, o percurso traçado era temático, po-
rém descompartimentado, interdisciplinar e não cronológico. A 
mostra associava livremente artes plásticas, fotografia, cinema, 
vídeo, arquitetura, design e literatura, confortando os com ten-
dências históricas e atuais. Curiosamente o formato racionalista 
foi a linguagem escolhida para construir o espaço expositivo.

Este novo raciocínio curatorial, porém, possibilitou o surgi-
mento de exposições com soluções espaciais mais inusitadas. 
A New Spirit of Painting (1981) da Royal Academy de Londres 
e Zeitgeist (1982) da Martin Gropious-Bau em Berlim, afirma 
Poinsot, também “traumatizaram” as instituições de arte con-
temporânea de Paris ao propor uma abordagem diferenciada. 
Zeitgeist usava a arquitetura de um prédio antigo como suporte, 
realizando o processo inverso do visto até então, com direito 
a referência às exposições dadaístas e à fotografia-ícone da 
performance art, Um Salto no Vazio (1960) de Ives Klein. Fazia 

[28]  Professor de História da Arte Contemporânea da Universidade de Ren-
nes 2, na França e diretor doas Archives de Critique d’Art.
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Big Bang - Destruição e criação na arte do século XX (2005-06) 
(TANG, Jeannine. The Big Bang at Centre Georges Pompidou 
- Reconsidering Thematic Curation. Sage Pubblications. 2003)

antigo museu de artes da cidade e tem sua história ligada ao Liceu 
de Artes e Ofícios de São Paulo. Ocupou desde o seu início o prédio 
construído para abrigar a escola, e seu acervo também teve como 
embrião o acervo do Liceu, que com o tempo foi enriquecido, inclu-
sive por obras de artistas premiados na época dos Salões de Arte. 

Na década de 30, sofreu com as Revoluções de 30 e Consti-
tucionalista. Foi foco de incêndio, de constantes transferências tem-
porárias, e foi até transformada em quartel improvisado. Ao somar 
esses infortúnios ao fato de estar ligada ao academicismo do tra-
dicional Liceu, fica fácil descobrir porque não abrigou exposições 
de vanguarda, ou porque permaneceu afastada do circuito da arte 
moderna e dos museus criados na década de 40. A reforma realiza-
da pelo diretor a instituição à época, Emanoel Araújo - com projeto 
do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (finalizada em 1998) - marca, 
assim, o fim da série de intervenções que começou na década de 
70, e também o reinício para uma das mais importantes instituições 
culturais de São Paulo.

Além das adaptações técnicas e manutenção necessárias, o 
arquiteto propôs uma intervenção mínima da arquitetura local, balan-
ceando o velho e o novo, história e contemporaneidade. Toda a his-

toricidade da parede de alvenaria rústica do prédio do Liceu - nunca 
terminado - é realçada pelas vigas brancas e regulares de metal que 
cortam os vãos da cobertura do edifício e em passarelas que o cortam 
para dar autonomia e fluidez à visita. As salas de exposição, abrigam 
obras sobretudo do século XIX de uma maneira modernizada. 

Da mesma maneira que não existe como negar a influência 
da tipologia moderna nos museus hoje em dia, não é coerente tam-
pouco buscar o simples retorno às padrões oitocentistas, afirma em 
conversa a curadora do acervo Século XIX da instituição, Ana Pau-
la Nascimento. O resultado são obras igualmente distribuídas nos 
grandes salões, algumas raras vezes umas em cima das outras, so-
bre paredes de cores fortes, sempre pensadas de maneira a ressaltar 
algum aspecto da pintura.

A Pinacoteca, porém, não é a única instituição tradicional 
paulistana a se renovar.  Percebe-se uma tendência geral de tornar 
o museu cada vez mais um local de convivência, e não exclusiva-
mente uma instituição que visa o respeito, mas não a sacralização 
da história e do patrimônio cultural. O MAM e o MASP também 
passam por reformas internas, e abrem seus espaços para uma 
nova política interna. Lojas, cafés e restaurantes também entram 



parte da proposta curatorial, ao invés de criar um espaço expo-
sitivo, transformar a arquitetura do local em espaço expositivo a 
partir da intervenção dos artistas expositores.

…acredito, dizia então Bernard Blistène, que este tipo de exposição pode con-

tribuir para estabelecer uma situação, para criar uma brecha para que sejamos 

atores, e não apenas espectadores atordoados de um contexto no qual, queiramos 

ou não, nós nos encontramos e que muitas vezes nos escapa… (GONÇALVES, 

2010: 17)

Hoje existe a tendência de trabalho em conjunto de diver-
sos profissionais para que haja a adequação das escalas de 
atuação. O esforço para agregar o conceito institucional (linha 
curatorial, o que o museu se propõe, que tipo de obras pretende 
abrigar); espaço arquitetônico e espaço expositivo. Esse raciocí-
nio tende a resultar em exposições mais coerentes com o espa-
ço que as abriga, além de muitas vezes aumentar as possibilida-
des de intervenções e experimentações no espaço expositivo.

A sede inaugurada em 1982 do Abteiberg Mönchenglad-
bach Museum, na Alemanha, é um exemplo de museu de arte 
contemporânea que não só absorveu a nova tendência de ex-
posições multifacetadas, como também admitiu a multiplicida-
de de linguagens artísticas atuais ao mostrar-se preocupado 
em adequar sua infra estrutura para cada uma delas.

O resultado disso foi um projeto arquitetônico com carac-
terísticas próprias e bem presente. O edifício, projeto de Hans 
Hollein29, materializa o conceito contemporâneo da arte, sempre 
multifacetado e sem fronteiras definidas. Ao entrar no museu, o 
visitante nunca tem uma apreensão unificada do edifício, difí-
cil de se situar. Cada espaço, interno ou externo, foi projetado 
especificamente para propiciar a fruição de tipo específico de 
obra. Segundo o diretor do museu na época de sua construção, 
Johannes Cladders (1987),  a variedade de salas é uma solução 
simples. Contrária à ideia de um espaço único e flexível, da arte 

[29]  O arquiteto vienense foi professor de arquitetura na Academy of Arts in 
Düsseldorf 1967 - 1976, he was professor for Design from 1976 to 1986 and 
professor for Architecture from 1976 until 2002 at the University of Applied Art 
in Vienna (1976-2002). De 1978 a 1990 foi o profissional austríaco encarre-
gado pela Bienal de arte de Veneza e de 1991 a 2000 foi o encarregado da 
Áustria para a Bienal de Arquitetura de Veneza, evento em que já ocupou o 
cargo de Diretor Geral em 1996.
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Zeitgeist (1982) da Martin Gropious-Bau em Berlim. (retirado do 
site http://www.borofsky.com, acedidos em 03/11/2010)

nesse processo, alinhando as instituições também à nova política 
da indústria cultural.

O MAC tem se destacado nesse contexto por estar em pro-
cesso de transferência para sua nova sede, o antigo edifício do DE-
TRAN, ao lado do Parque do Ibirapuera. Um projeto há muito tempo 
sonhado pela instituição, que sempre conviveu com o problema de 
espaço físico e estrutural para abrigar e expor sua extensa coleção. 
Tendo como modelo instituições que visam a versatilidade para ex-
por obras de diferentes linguagens de seu acervo, o edifício pro-
jetado inicialmente por Niemeyer está sendo adaptado para dispor 
de salas especializadas para cada linguagem - além de uma andar 
inteiro apenas para a exposição permanente do museu8. 

 Mas apesar da agitação política e no campo da arquitetura, 
pouco agitada era a dinâmica dentro do espaço expositivo paulistano 
durante esse período pós-regime. Pelo menos não antes da Mostra 
Brasil+500 (2000), organizada pela produtora nacional Brasil Con-
nects. Foi um marco na história nacional por ser a primeira Me-
gaexposição brasileira ao usar o termo cenografia para referir-se às 
intervenções propostas para o espaço expositivo.

[8]  Por dificuldades financeiras, não existe previsão de inauguração do novo 
MAC, que teve sua data de inauguração adiada desde 2009.



disposta de um modo cronológico e do dinamismo exacerbado. 
Induz a pessoa a se perder, investigar, descobrir o universo da 
arte contemporânea, que frequentemente escapa, transborda e 
transcende o, muitas vezes limitante, espaço expositivo.

A indústria cultural no século XXI  
e as megaexposições

Já no começo da segunda década do século XXI, é possível ob-
servar o surgimento de diversas instituições voltadas para a cha-
mada arte do século XXI.  o Museu do Século XXI no Japão, o Mu-
seu de Arte do Século XXI (MAXXI) em Roma, dentre outros, cada 
um com sua proposta específica de arquitetura museal. A ten-
dência mundial anda em conformidade com o objetivo de propor 
uma experiência global válida para seu visitante, tendo em vista 
as particularidades da arte contemporânea e os desafios das 
exposições atuais. O resultado? Uma abordagem múltipla que 
considera sempre a necessidade de adequar o espaço à obra 
e questiona a problemática por meio dos recursos de mediação 
disponíveis, um deles, o próprio espaço - aliado importante para 
dinamizar a experiência da arte, e para atrair o grande público.

Este é um caso de um museu novo, já projetado de acordo 
com as questões contemporâneas. Existem, porém, uma série 
de instituições que ao adicionarem em seu projeto as questões 
atuais e em seu acervo a arte contemporânea, tiveram de so-
frer adaptações. Esse é o desafio específico das instituições 
culturais que adaptaram seus edifícios para estender seu al-
cance, estabelecendo anexos como contraponto à arquitetura e 
exposições pré-existentes. Tendência aquecida pela indústria 

cultural, e paralela ao crescimento ao número de novas ins-
tituições que adaptaram edifícios históricos para abrigar suas 
exposições. São exemplos a Tate Gallery (Stuttgart) e a National 
Gallery Washington, projetada pelo mesmo arquiteto autor da 
ampliação do Louvre.

E acompanhando o movimento de exploração das artes 
que abriga, surgem no final do século XX novas propostas de 
organização de museus, vigentes até hoje que, se não foram 
concebidas sob esse novo paradigma, logo se adequaram a 
seus modelos. Consolida-se o movimento já anunciado por 
Otília Arantes.

indústria cultural__________________

Expressão ligada à promoção e realização de eventos 
culturais, estabelecendo analogia com a produção 
em escala industrial. Ou seja, referencia direta ao fe-
nômeno de animação cultural, que levou ao estouro 
de produções de eventos dessa natureza (exposições, 
feiras, shows, festivais, peças de teatro etc.), além do 
consequente aquecimento do mercado e do consumo 
da cultura.
 
confira também: megaexposições
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Stadtisches Museum (Museu Municipal): Abteiberg Mönchengla-
dbach Museum - museu é de 1902, projeto de 1982. (retirado do 
site http://www.museum-abteiberg.de/ , acedido em 14/03/2010)



Reina atualmente uma grande animação no domínio tradicio-
nalmente austero e introvertido dos museus. (in: ARANTES, 
2000: 233)

Além de abrigar restaurantes, cafeteiras, ateliês, livrarias, 
lojas de presentes, sala de projeção e concertos, a própria ar-
quitetura dos Novos Museus ocupa lugar de destaque. São os 
museus-monumento. Neles, a concepção arquitetônica passa 
a interferir deliberadamente dentro do espaço de exposições 
que, por sua vez, passa a ser apenas uma das diversas atra-
ções do local. Cabe às exibições dividir, e rezar para não per-
der, o público perante toda a variedade de atrações. Otília che-
ga a comparar as instituições com shopping centers.

Tendo em vista a nova política adotada, o caráter das mos-
tras também mudou. Voltaram-se para o aspecto mercantil, vi-
sando atrair o grande público para o consumo da arte: uma 
tendência de exposição que será chamada neste trabalho de 
megaexposições. Perante essas mudanças é inegável a ne-
cessidade de repensar a relação das pessoas com obra de 
arte, filtrada durante séculos pelo museu. 

Qual deveria ser a nova postura adotada?

O dilema persiste, malgrado a transformação em curso dos mu-
seus: respeitar o modo original de exposição ou alterá-lo; fazer 
obras díspares dialogarem ou simplesmente justapô-las; re-
constituir a época, incluindo objetos e documentos das ativida-
des que testemunham a vida e o gosto contemporâneo da obra, 
ou cancelar as referências fazendo brilhar a obra na sua trans-
cendência; instruir ou deleitar o visitante. (ARANTES, 2000: 234)

A partir dessas mudanças, questionou-se se esse novo 
museu poderia ferir a autonomia da obra de arte, já que havia 
ferido, com certeza, o paradigma moderno de fruição individual 
da obra. As exposições voltaram-se para as massas. Uma arte 
de massa e o novo contingente de visitantes reformulariam os 
museus. E de fato os museus se reformularam, correndo o risco 
de cair na armadilha de expor seu bem patrimonial como um 
mero bem de consumo. Os visitantes-observadores do museu 
moderno deram lugar aos “visitantes-consumidores”.

Todos os dedos, incluindo os de Otília, apontam para a 

megaexposições___________________

Nesse trabalho são consideradas megaexposições 
toda exposição que segue os preceitos de um deter-
minado tipo de produção cultural desencadeado nas 
últimas décadas, cujo objetivo é atrair e consolidar o 
grande público como consumidor da arte. A definição 
não se fecha necessariamente dentro do grupo das ex-
posições de grandes proporções, mas sim no conjunto 
que traz em seu projeto um claro esforço de todos os 
agentes formadores da exposição em desenvolver um 
evento de estética marcante e forte apelo publicitário 
direcionado às grandes massas.

confira também: exposição, agentes formadores da ex-
posição, indústria cultural
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indústria cultural como fenômeno gerador desse processo, 
mais especificamente para as chamadas políticas de “anima-
ção cultural”. O bem de cultura cai nas garras da publicidade, 
surrupiado pela força da Sociedade do Espetáculo descrita 
por Guy Debord. Para completar o quadro, submetem-se a 
implicações econômicas.

Em suma, a intenção primária de aproximar obra e vida e o 
compromisso com a educação foram, a partir da década de 80, 
reformulados a favor de uma sociedade de consumo. O museu 
tornou-se celebridade. Um marco na geografia da nova cidade, 
a arquitetura espetacular trazia prestígio para a instituição cul-
tural e grande apelo para a grande massa de visitantes. Quem 
o frequentava, realizava um espetáculo. 

Naturalmente, a mesma tendência começou a invadir o 
espaço expositivo, até então intocado, protegido pela “sacra-
lidade” do cubo branco. As instituições passaram a assumir 
a sua não-neutralidade e a estudar maneiras de usá-la a seu 
favor. Acompanhando o processo internacional, começaram a 
aparecer na virada do milênio as primeiras megaexposições 
brasileiras, tendo como marco a Mostra Brasil+500 (2000), pro-
movida pela Brasil Connects em São Paulo, estudo de caso 
deste trabalho.
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O legado deixado pela Brasil Connects_________

Entidade criada para substituir a Associação Brasil 500 Anos Artes 
Visuais, organizadora da Mostra do Redescobrimento, a Brasil Con-
nects dominou as estatísticas nacionais ao produzir megaexposições 
com recorde de público em São Paulo.

Seguindo a tendência criada pela Brasil+500, a produtora 
continuou a promover mostras no Brasil e no exterior sempre de 
grande porte, com temas prestigiados, forte campanha publicitária e, 
naturalmente, sucesso de público.

Dentro de um período de cinco anos, segundo as próprias 
estatísticas, as exposições da instituição reuniram mais de 10 mi-
lhões de pessoas em 45 mostras. A sua grande maioria contava com 
espaço expositivo grandioso e elaborado, invariavelmente assinado 
por artistas, cenógrafos e arquitetos de renome.

Para abrigar suas exposições, ocuparam a OCA (pavilhão Lucas 
Nogueira Garcez) no Parque do Ibirapuera. Espaço amplo o suficiente 
para abarcar um numero dispendioso de obras, a construção de proje-
tos expositivos ambiciosos e a grande massa de público que o visitava. 

Das diversas montagens que passaram por lá, cito de exemplo 
Guerreiros de Xian (2003), Picasso na Oca (2004) e Fashion Passion 
(2004) que enfrentaram o desafio de ocupar todo o pavilhão. A cada 
uma delas o visitante era convidado a imergir em um universo em 
particular, construído a partir da temática da exposição.

Aparentemente, um sucesso absoluto. Até que no final de 2004 
Edemar Cid Ferreira anuncia em carta oficial a suspensão das ativi-
dades da instituição, e a devolução da Oca à Prefeitura de São Paulo.

Em virtude das estreitas ligações entre o senhor Edemar Cid Fer-

reira, fundador e presidente do Conselho da BrasilConnects e o 

Banco Santos, hoje sob intervenção do Banco Central, a diretoria 

da BrasilConnects entendeu ser conveniente suspender por prazo 

indeterminado suas atividades, colocando, assim, a Oca (pavilhão 

Lucas Nogueira Garcez) à disposição da Prefeitura do Município 

de São Paulo. (in: CYPRIANO, Fábio. BrasilConnects suspende 

atividades e devolve Oca à Prefeitura de SP. Folha de S.Paulo. 

Edição de 21/12/04.)

À época buscava-se uma solução aos entraves originados pe-
los supostos mal uso de verba pública e privada, esta última devido 

ao envolvimento do Banco Santos, empresa cujo cargo de presidência 
era ocupado pelo próprio Edemar, como patrocinador dos projetos. 
Meses depois, o banco que fora colocado sob intervenção do Banco 
Central fecharia suas portas prejudicando inúmeros clientes e a Brasil 
Connects, até hoje, não acordou do seu suposto estado de hibernação.

E assim acaba o auge do investimento em grandes produções 
expográficas “cenografadas”, época curta, mas de grande impacto 
na produção cultural nacional. Querendo ou não, honestamente ou 
não, a Brasil Connects deixou um legado para as iniciativas futuras. 
Abriu portas para produções ainda assim menos dispendiosas, mas 
tão ousadas quanto em se tratando de proposta expositiva.

Já amplamente questionada e discutida desde o começo dos 
anos 2000, as exposições cenografadas montadas a partir da segun-
da metade da década já eram dotadas de certa maturidade conceitual, 
ora buscando mais harmonia entre obras e espaço construído, e es-
tabelecer conflitos estéticos e conceituais mais rebuscados. 

E hoje em dia, vem se consolidando como uma autêntica ver-
tente de exposição, adotadas uma vez ou outra por museus mais 
tradicionais paulistas como o MASP, chegando até a ser adotada 
como parte da identidade das própria instituição, como a Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP) e os mais recentes Centro Cultu-
ral Banco do Brasil (CCBB), Museu do Futebol e Museu da Língua 
Portuguesa (confira o anexo A Exposição Fernando Pessoa – plural 
como o universo).

Um dos recursos expográficos usados para explicar conceitos 
de ilusão de ótica na exposição O Mundo Mágico de Escher 
(2011) (Acervo particular do autor)



O começo do século XXI foi marcado pela consolidação das 
artes de fronteiras, ou seja, do conjunto de obras e artistas que 
atuam sobre as fronteiras das diferentes maneiras de expressão 
artística, o teatro e as artes plásticas entre elas. 

Na arte contemporânea, as instalações e performances 
apropriam-se de elementos da linguagem teatral a partir de 
uma nova relação estabelecida com o indivíduo, seu corpo e 
a obra. No teatro, questões típicas das artes plásticas estão 
presentes no seu método de construção de personagens, es-
paços e enredos; e no seu conteúdo visual - caso do teatro 

pós-dramático. No teatro de processo e não-dramaturgia do 
grupo argentino Fuerza Bruta, e na peça-performance Water 

Bancket, de U Man Zoo Theatre, por exemplo, o fazer teatral 
se contamina de questões ligadas à performance e às instala-
ções ao longo do processo, e fica difícil definir à qual linguagem 
pertencem esses trabalhos.

E a natureza cada vez mais dinâmica das artes, somada 
à intensificação do fenômeno do aquecimento cultural atingiu 
também os profissionais de museus. Preocupados em como se 
inserir em uma sociedade em constante renovação, buscam 
soluções para essa problemática com exposições que visam 
aliar os interesses comerciais que os sustentam com o compro-
misso de atrair o público não somente para consumir, e sim fruir 
a arte com qualidade. Ou seja, procuram unir o lado afetivo e 
prazeroso do entretenimento, com o paradigma de educação e 
formação de público. 

Assim, em detrimento da tipologia tradicional das paredes 
brancas e a favor do processo de diluição das fronteiras das lin-
guagens do teatro e das artes plásticas, a cenografia foi apon-
tada como recurso ideal para renovar o espaço expositivo e 
incentivar o grande público a consumir arte, além de educá-lo. 
Uma megaexposição em particular que segue esses preceitos 
foi a Mostra Brasil+500 (2000).

Ao negar o cubo branco em prol de um espaço expositivo 
mais marcante, foi a primeira das megaexposições cenografa-

a particularidade da mostra brasil+500

teatro pós-dramático_______________

Vertente teatral pautada na narrativa visual, não limitan-
do-se ao texto. No teatro pós-dramático, as cenas são 
mais imagéticas, e o espetáculo não segue necessaria-
mente uma narrativa linear. Deixa aberto para o público 
preencher as lacunas com a sua própria experiência, 
construindo o significado da peça de uma maneira se-
melhante a de uma obra de arte aberta nas artes plásti-
cas. Um modo de encenação de caráter pictórico, cujo 
caráter representacional está em segundo plano, e a 
narrativa clássica se fragmenta a ponto de desaparecer 
com a fábula dramática tradicional. Neste contexto, a 
cena é composta de um conjunto de uma série de paisa-
gens performáticas. Eram poucos, no entanto, os casos 
em que a tendência anti-mimética produzia uma radica-
lização capaz de expor o próprio vazio da estética.
Segundo Sérgio de Carvalho (pesquisador, professor, 
dramaturgo e encenador que fundou a Cia. Do Latão, 
grupo teatral paulista) em um debate sobre o teatro 
pós-dramático ocorrido em Mulheim, Alemanha, em 
maio de 20091, o que se via com mais freqüência, era a 
troca do consumo das semelhanças representacionais 
(mais próxima do teatro tradicional) pelo consumo da 
presença sensorial da performance. Ou seja, estabe-
leceu-se um mercado alternativo de exibição, em que 
iluminação cênica, cenografia e técnicas expressivas 
de atuação, eram usadas como ferramenta para a es-
timular as sensações cansadas de um público - culto, 
porém cansado dos moldes tradicionais. Marca da in-
dústria cultural na produção teatral.

confira também: cenografia para a linguagem teatral, 
indústria cultural
[1]  Cujas notas foram publicadas no seu site http://www.sergio-
decarvalho.com.br/?p=906, acedido em 1o de junho de 2011.
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Water Bancket, de U Man Zoo Theatre___________

A cenógrafa Miriam Abby Cohen afirma que a obra de U Man Zoo atua 
em 3 níveis, chacoalhando conceitos de ambos os campos. Primei-
ro, encontra-se o âmbito de intervenção, ao colocar no espaço uma 
mesa com espelho d’água no meio de um espaço de passagem. Outro 
âmbito é de instalação, em que a mesa é ativada, ao ser preparada 
por performers que adicionam elementos a ela. Toda a preparação é 
pública, e depois de alterada, a instalação acontece por si. O terceiro 
âmbito é a performance propriamente dita, chamada pelo grupo de 
Acqua Impura. Trata-se de um banquete pouco convencional. Nele, 
18 convidados escolhem de um menu as ações que serão desenca-
deadas.  Uma mesa, exposta ao longo do dia como objeto artístico 
é ativada em determinados horários por performers-atores, que rea-
lizam ações de acordo com o pedido de um grupo seleto de visitan-
tes - participantes do banquete. Todos esses eventos acontecem em 
horários pré-determinados para acompanhamento do público.

Cenas de Water Banket, retiradas do site oficial do grupo www.
umanzoo.org, acedido dia 30/06/2011.



das brasileiras e causou grande comoção no circuito nacional. 
Foi foco de críticas severas, relacionando-a com políticas pu-
ramente mercadológicas e publicitárias, e questionando abor-
dagem do espacial, que foi vista (e hoje ainda é, por muitas 
pessoas) como uma falta de respeito e agressão, às obras ex-
postas. Para os críticos mais ferrenhos, a materialização das 
máculas das instituições brasileiras ao sucumbir perante a di-
nâmica voraz da indústria cultural.

Obviamente, o espaço de exposição é um terreno deli-
cado, passível de muito questionamento. Segundo Giulio Carlo 
Argan, o espaço não é simplesmente um conjunto de formas, 
mas sim um conjunto de conceitos elaborados a partir de uma 
visão do mundo. Assim, se diversas configurações espaciais 
são frutos das relações conceituais, alterá-las significaria cha-
coalhar uma série de conceitos pré-estabelecidos. 

No Brasil, até os anos 2000 o cubo branco representava 
conceitos muito fortes, orgulhosamente mantido pelas institui-
ções maior prestígio do pais. E ainda hoje em dia, bater de fren-
te com um paradigma tão marcante quanto as paredes brancas 
exige muita cautela e preparo.  

Os experimentos na Europa, EUA e Brasil comprovam a 
versatilidade do espaço expositivo. Possui diferentes recursos, 
cada um com sua própria camada de atuação: layout, expogra-
fia, apropriação, intervenção, entre outros evidenciados mais 
adiante.  Esses recursos, cada um com sua maneira própria de 
atingir o indivíduo, atuam em conjunto para determinar a função 
desse espaço, também variável. E isso o torna um elemento 
volátil: pode ser ferramenta de educação por meio do entre-
tenimento assim como pode promover o entretenimento pelo 
entretenimento; pode tanto realçar as obras quanto se sobrepor 
a elas. 

Para aqueles que questionam o porque de toda essa dis-
cussão sendo que muitos espaços expositivos inusitados já 
foram propostos na história antes mesmo da hegemonia do 
cubo branco, a resposta encontra-se em toda a discussão 
acadêmica e científica que isso gerou. Experimentos anterio-
res propiciaram avanços em ciências como a semiótica, es-
tética da recepção e estética relacional, que provocaram re-
verberações nos estatutos da história e critica da arte. Teorias 
variadas se desenvolveram para contemplar essas questões 
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O espaço dentro das artes cênicas e plásticas___

Da pintura à arte contemporânea, o encontro entre as artes plásticas, 
o espaço e o homem mudou muito. Primeiro, ela desassociou-se da 
parede. Depois dispensou a segura e eficiente ilusão da perspectiva 
clássica e despiu-se da moldura para invadir em matéria, textura, cor 
e vibração o universo do seu observador. Observador este que es-
tranha, e como Adão depois de comer a maçã, percebe a obcenidade 
da arte nua ali, na mesma sala ordinária em que passa seus dias. A 
sala, então, o incomoda. A presença da arte o provoca. O homem 
desenvolve assim um novo lugar para ela. Rapidamente aplica-lhe 
um invólucro que, dessa vez, não só a envolve, mas a ele também.

Um lugar de culto, branco, sagrado, projetado para enaltecer 
a força estética do objeto. Um lugar que o homem também podia 
habitar. Lá dentro, ele alimenta a arte com a convivência. Nutrida pelo 
contato estreito com o homem, ela expande até envolvê-lo, redefinin-
do o próprio espaço no processo. Inebriada pelo prazer do contato e 
sedenta de vontade de ser, e não representar, a arte rompe seu casulo 
branco e deglute o mundo, ingere o participante. Logo viria a se tornar 
o próprio espaço, o próprio corpo, o próprio homem, a própria ideia. 

Apesar de as raízes das artes plásticas e cênicas estarem 
intrinsecamente ligadas pelas artes primitivas, houve ao longo do 
tempo um processo de racionalização do fazer artístico e uma con-
seqüente polarização das duas linguagens. No entanto, diversos 
artistas plásticos do século XX, de Edvard Munch1 à Bob Wilson2, 
experimentaram com o campo teatral. Projetaram cenografia para 
espetáculos, realizaram performances e instalações, desenvolveram 
trabalhos tão complexos que é impossível identificar de que lado da 
fronteira ele se encontra.

Esses desdobramentos podem ser considerados como a 
materialização de um movimento contemporâneo de expansão ter-
ritorial e crescente reaproximação destas duas vertentes. Afinal, o 
movimento de expansão das artes plásticas evidenciado no capítu-
lo anterior também aconteceu no campo teatral.

O século XIX também deixou grande impacto no teatro, época 
em que  houve uma quebra com os telões pintados e com a própria 

[1]  Edvard Munch (1863-1944) foi um pintor norueguês, um dos precursores do 
expressionismo alemão, e autor do icônico quadro O Grito (1893).
[2]  Robert Wilson (1941- ), é um encenador, coreógrafo, escultor, pintor e drama-
turgo estadunidense, famoso por espetáculos teatrais inusitados e performances 
que flertam com a linguagem teatral.



cientificamente, e por isso não podem ser mais ignorados. A 
disponibilidade desses recursos endossa o compromisso de 
usá-los como ferramenta para identificar as características do 
espaço expositivo do século XXI, e assim poder empregá-lo de 
maneira mais consciente. 

Muitos conflitos conceituais surgiram depois do emprego 
de conceitos tipicamente teatrais em espaços de exposição, 
em especial o elemento cenográfico. Porém, as conseqüências 
do seu uso em exibições só podem ser melhor avaliados a par-
tir de uma compreensão mais concreta do que é cenografia 

para o teatro. Afinal, essa palavra, tanto utilizada para definir 
uma tipologia de espaço expositivo, é uma analogia que remete 
a algo muito maior. 

A Mostra Brasil+500 e a sua cenografia de exposições 
gerava polêmica exatamente ao mexer com essas questões. 
Suas justificativas e novas propostas serão analisados nesse 
estudo de caso para compreender mais propriamente implica-
ções conceituais por trás da composição de um espaço expo-
sitivo hoje em dia.

A Mostra Brasil+500

No ano 2000, foi realizada na cidade de São Paulo pela Associa-
ção Brasil 500 Anos (ligada à Fundação Bienal) uma megaex-
posição em comemoração aos 500 anos do descobrimento: a 
Mostra Brasil+500. Esta exposição assumiu o compromisso de 
apresentar toda a produção artística brasileira ao longo de sua 
história. Proposta ousada, pois exigiu um projeto de grandes 
proporções que custou cerca de 80 milhões de reais.

Idealizada em janeiro de 1997, a também chamada Mostra 
do Redescobrimento permaneceu aberta para o público entre 
os dias 23 de Abril e 10 de setembro de 2000 e acomodou-se 
em 3 prédios do Parque Ibirapuera: Fundação Bienal, Oca e o 
prédio Padre Manoel da Nóbrega. 

 Foi dividida em 14 módulos, cada um com um curador 
e uma proposta cenográfica específica. Os projetos da mostra 
resultaram da articulação de idéias dos dois profissionais, cura-
dor e cenógrafo. Em certos casos, o próprio curador do módulo 
acumula ambas as funções.

 

o que é cenário e cenografia para a lin-
guagem teatral____________________

A linguagem teatral é essencialmente multifacetada, 
um jogo dependente da articulação de vários elementos 
conflitantes: poesia, espaço, corpo do ator, iluminação, 
música e dramaturgia. A cenografia compõe esse con-
junto. Integra-se com todos os outros elementos no 
todo de uma encenação.

Cenografia não é apenas ambientação, nem 
suporte. Tem que haver integração entre pes-
soas e cenografia, os personagens também são 
cenográficos. Na minha vivência, a cenografia 
é humana e se integra na música e na dança 
(Joãozinho 30, cenógrafo e carnavalesco)

O cenógrafo tcheco Joseph Svoboda (1920-2002) uma 
vez definiu o seu ofício da seguinte maneira: “Cenogra-
fia é a interação do espaço, tempo, movimento e luz no 
palco”. Ou seja, cenografia para ele com o conjunto da 
interação desses elementos, não algo que se define em 
si mesmo. 
Gustavo Lanfranchi, arquiteto e cenógrafo também par-
tilha da mesma opinião:

Cenografia é a coisa que ressoa cheia de ima-
gens dentro da mente do espectador. É o espíri-
to que anima os objetos no espaço e contorna o 
gesto do ator. Por ele desliza. É coisa que salta 
aos olhos do palco e no palco se ilumina de be-
leza cênica. É a verdade e a mentira da cena, 
a fronteira entre o cotidiano e o assombroso, a 
revelação e o mundo das aparências.1 

A cenografia, portanto, configura-se como algo imate-
rial, apesar de surgir da articulação de relações pauta-

[1]  Citação retirada da parede de citações que compõe a Exposi-
ção Espaço Cenográfico (2011), no Espaço Cenográfico.
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tipologia arquitetônica dos edifícios teatrais, marcando a mudança 
para uma cenografia tridimensional, que dialogava diretamente com 
o corpo do ator.

Nesta mesma época a caixa preta, “caixa mágica” em que 
acontece a cena, assistida pelo espectador por uma quarta parede 
invisível, é conceituada de acordo com o ideário de Richard Wagner3. 
Em 1927, inclusive, ele alia-se a Walter Gropius4 para criar um pro-
jeto arquitetônico utópico, o Totaltheater (1927), dando continuidade 
à idéia do teatro como lugar mágico. 

Grandes encenadores exploraram as novas possibilidades de 
interação espaço-cena, destacando-se, em um primeiro momento, 
Adolphe Appia5 e Edward Gordon Craig. Exaltam a linguagem teatral 
como uma obra de arte total, integradora - não necessariamente de 
maneira harmoniosa - das linguagens teatral, musical, literária, ar-

[3]  Richard Wagner (1813-1883), alemão, foi maestro, compositor, diretor e en-
saísta, mais conhecido pelas suas suas óperas.
[4]  Walter Gropius (1883-1969) foi um arquiteto alemão, referencia da arquitetura 
funcionalista e fundador da Bauhaus.
[5]  Adolphe Appia (1862-1928) foi arquiteto e cenógrafo suíço., cujos experimentos 
com a cenografia marcaram a construção da estética simbolista no teatro. Articulava 
grandes volumetrias a partir da interação entre objetos construídos e a luz artificial.

quitetônica e das artes plásticas.
A partir do final da década de 50, ao se tornar mais subjetiva 

devido ao maior envolvimento com as artes visuais, a linguagem 
teatral experimenta eliminar a divisão entre público e platéia e bus-
car maior interação com o público. Os cenógrafos passam a buscar 
com mais intensidade nas linguagens visuais não só um repertório 
formal, mas metáforas visuais para transmitir a essência do texto 
dramático. Ainda assim, não deixavam de pensar na interação da 
poesia do espaço com o corpo do ator, iluminação, ou com a música. 

A linguagem teatral é essencialmente múltipla, um jogo de-
pendente da articulação de vários elementos conflitantes. Com o 
passar dos anos a plasticidade da Cenografia foi paulatinamente 
destacada como um elemento cada vez mais presente e elaborado 
tanto visualmente, quanto conceitualmente. Com isso, os conceitos 
de cenário e cenografia no teatro amadureceram. O desenvolvimento 
dessa visão sobre as artes leva a descartar o paradigma de que as 
plásticas podem ser simplesmente uma linguagem aplicada ao teatro 
ou vice versa: diluem-se as fronteiras, para dar origem a uma terra de 
ninguém, um território de natureza híbrida.



Abordagem do espaço expositivo: cenografia?

Brasil + 500 foi um grande marco na história das exposições 
brasileiras tanto do ponto de vista museológico quanto museo-
gráfico. Independentemente das criticas que recebeu, contri-
buiu para aperfeiçoar o sistema da arte local e a capacitação 
de seus profissionais. Nunca na história do país se articulou o 
transporte e empréstimo de um volume tão grande de obras ou 
se colocou em evidência um modo tão particular de se expor, a 
chamada cenografia de exposições.

Dentro da conceituação da mostra, o termo cenografia foi 
amplamente utilizado pela primeira vez no Brasil para se referir 
ao uso de uma expografia menos convencional, ou seja, que 
fugisse do padrão do cubo branco, estabelecido pelos museus 
modernos da segunda metade do século XX, especialmente o 
MoMA-NY.

Decidimos incluir na mostra um elemento revolucionário que 
mudasse, definitivamente a história das exposições no Brasil: 
em vez de apresentar obras de arte da forma museológica 
tradicional, resolvemos transformar cada um dos módulos da 
exposição em um autêntico espetáculo cenográfico, a serviço 
da maior ênfase à beleza dos trabalhos expostos e da com-
preensão do seu conteúdo. (Edemar Cid Ferreira, Presidente da 
Associação Brasil 500 anos)

Mas ao analisar a trajetória do espaço expositivo no Brasil 
e no Mundo, fica claro que o teor revolucionário da exposição 
exaltado por Edemar Cid Ferreira não é tão revolucionário as-
sim. A finalidade de arrebatar os sentidos em prol da fruição 
estética do objeto exposto já existia, salvo os objetivos de cada 
um, de certa maneira, nas exposições da arte organizada pelos 
movimentos de vanguarda. Este fato, no entanto, não esgota 
todo mérito e ousadia do projeto, que instituiu uma tendência a 
ser experimentada em várias exposições/instituições brasileiras 
desde então. 

O curador geral da mostra, Nelson Aguilar, em seu texto 
para o catálogo da exposição, apontou como objetivo do projeto 
apresentar o que melhor se produziu no pensamento crítico e ar-
tístico brasileiro. A cenografia, por sua vez, visava seduzir o pú-

das na materialidade do espaço. É dessa materialidade 
que surge o conceito de cenário:

Cenografia é o trabalho do espaço cênico. O ce-
nário é o que se coloca nesse espaço. Assim, 
não há espetáculo teatral sem cenografia, mas 
pode haver sem cenários. (Clóvis Garcia, crítico 
teatral e cenógrafo)

Diria ainda que um cenógrafo não faz cenografias. 
Faz cenários. A Cenografia nasce sozinha, quando o 
teatro acontece. O cenógrafo lança mão dos recursos 
materiais (cenários) para planejar e almejar uma dada 
Cenografia. Pois ela só vai se concretizar como lin-
guagem no momento do espetáculo. A partir desse 
raciocício, pode-se concluir que a cenografia surge 
apenas na hora do rito teatral completo, resultado da 
interação entre todos os elementos que compõem o 
espetáculo e da presença do público. Deste que o fe-
nômeno teatral aconteça, portanto, qualquer espaço 
pode tornar-se cenografia.

Cenografia é o espaço eleito para que nele 
aconteça o drama ao qual queremos assistir. 
Portanto, falando de cenografia, podemos en-
tender tanto o que está contido no espaço como 
o próprio espaço. (Gianni Ratto, cenógrafo, fi-
gurinista e diretor teatral)

Hélio Eichbauer, um dos mais renomados cenógrafos 
brasileiros e discípulo direto de Svoboda, define a ce-
nografia como parte do teatro, um elemento de função 
sacerdotal, catártica. E o cenógrafo, neste contexto, 
como um criador de máquinas capazes de manobras 
para encantar e fascinar e, sobretudo, um estudioso de 
templos. Uma referência à raiz do teatro, uma arte que 
vem dos rituais e, por que não, o conceito que torna tão 
próximo o espaço teatral, do espaço expositivo.
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Os 14 módulos da Mostra do Redescobrimento___

Curadoria Geral de Nelson Aguilar
Coordenação de Cenografia de Emílio Kalil

Arqueologia
Curadoria de Maria Cristina Mineiro Scatamacchia
Cenografia de Paulo Pederneiras

A Primeira Descoberta da América - Arte: Evolução ou Revolução?
Curadoria de Walter Neves
Cenografia de Naum Alves de Souza

Artes Indígenas
Curadoria de José António Braga Fernandes Dias e Lúcia Hussak 
van Velthem
Cenografia de Paulo Pederneiras
Carta de Pero Vaz de Caminha
Curadoria de Emanoel Araújo e Fernando António Baptista Pereira
Cenografia de Emanoel Araújo e Paulo Archias Mendes da Rocha

Arte Barroca
Curadoria de Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira
Cenografia de Bia Lessa

Arte Afro-brasileira
Curadoria de Catherine Vanderhaeghe François Neyt, Kabengele 
Munanga e Marta Heloísa Leuba Salum
Cenografia de Francisco Paiva Fanucci e Marcelo Carvalho Ferraz

Negro de Corpo e Alma
Curadoria e Cenografia de Emanoel Araújo

Arte Popular
Curadoria de Emanoel Araújo e Frederico Pernambucano de Mello
Cenografia de Emanoel Araújo

Arte do Século XIX
Curadoria de Luciano Migliaccio
Cenografia de Marcos Flaksman

Arte Moderna
Curadoria de Nelson Aguilar e Franklin Espath Pedroso
Cenografia de Guilherme Wisnik, Paulo Archias Mendes da Rocha e 
Martín Corullón

Imagens do Inconsciente
Curadoria de Luiz Carlos Mello e Nise da Silveira
Cenografia de Daniela Thomas

Arte Contemporânea
Curadoria de Nelson Aguilar e Franklin Espath Pedroso
Cenografia Guilherme Wisnik, Paulo Archias Mendes da Rocha e 
Martín Corullón

O Olhar Distante
Curadoria de Jean Galard e Pedro Corrêa do Lago
Cenografia de Ezio Frigerio

Cine-caverna de Alta Definição
Instalação multimídia de David Mendes, David Tygel, Marcello Dan-
tas, Marcos Rezende, Nelson Hoineff e Pablo Benetti



blico em rumo à educação, diversão, cultura e entretenimento. 
Um discurso  claramente pautado no conceito de edutainiment.

Segundo Edemar Cid Ferreira, a premissa de união entre 
cenografia e curadoria (representando a arte), tem justificativa 
na própria arte contemporânea: na proximidade entre a ceno-
grafia e as instalações artísticas, por proporcionarem integra-
ção entre público e obra.

Ao associar diretamente a cenografia com as instalações, 
Edemar aproxima-as por meio das suas características primá-
rias. Ambas são linguagens que tem como suporte o espaço tri-
dimensional e sua relação com o indivíduo. Estes são aspectos 
básicos e, portanto, de grande relevância para relacionar uma 
com a outra. Mas  este recurso não é o suficiente para cobrir a 
ponte entre as artes cênicas e as plásticas. 

Emílio Kalil, coordenador do núcleo de cenografia da me-
gaexposição, verticaliza um pouco mais a questão. Para ele, 
capturar o olhar, a atenção e os sentidos a fim de provocar algo 
é um objetivo comum às artes visuais e cênicas. Deste modo, 
cenografia aplicada em uma exposição colabora para compor 
a encenação de um percurso, ativada pelo visitante.

O grande desafio para as artes cênicas e os encenadores de 
ontem, de hoje e de amanhã foi, é e será, encontrar e desvelar 
o movimento de tudo aquilo em que aparentemente inexiste mo-
vimento.” (Bob Wilson, citado por Emilio Kalil)1

Kalil exalta a cenografia de exposição a partir da sua ca-
pacidade de desvelar o movimento nas obras e a partir de-
las. Segundo ele, cada obra possui uma dinâmica intrínseca, e 
interatividade e ativação foram as palavras chave usadas em 
seu discurso. 

Ao contrastar elementos de dinâmicas diferentes - estabe-
lecendo uma terceira dinâmica em comum - surge uma relação 
de conflito ou oposição. Fenômeno que propõe um tipo diferen-
ciado de interação entre a exposição e o fruidor. Ao expor um 
espaço que tem como característica principal influir deliberada-
mente na fruição da exposição como um todo, admite-se a pre-
sença do corpo do observador no espaço expositivo; e quebra-

[1] in: Fundação Bienal São Paulo: Associação Brasil 500 anos. Brasil+500 - 
Mostra do descobrimento. 2000. p. 28.

o que é cenografia e museografia em  
exposições_______________________

A fim de estabelecer uma analogia com a linguagem 
teatral, “cênico”, “espetáculo”, “espectador” e outros 
termos típicos do teatro foram amplamente utilizados 
para descrever vários fenômenos da história da arte e 
do mundo. “Cenografia”, por sua vez, tem sido o termo 
mais utilizado e comentado nos últimos anos da histó-
ria das exposições. 
Paulatinamente, a palavra foi se mesclando com o vo-
cabulário normalmente usado para se referir ao espaço 
expositivo, como museografia e expografia. Hoje, de 
maneira geral, há uma confusão na hora de definir a 
que se refere especificamente cada um deles. Por isso 
a necessidade de esclarecer, um a um, seu domínio 
particular. Para isso, tomo como referência as defini-
ções de Heloisa Lima Costa, pesquisadora do Museu 
de Arte Contemporânea (MAC-USP) e especialista em 
história das exposições (COSTA, 2009).
Museografia é o termo utilizado para se referir estri-
tamente a trabalhos técnicos necessários para o fun-
cionamento dos museus, como documentação e cata-
logação. Importante não confundi-lo com museologia, 
a área de conhecimento que se encarrega do estudo 
teórico dos museus.
Hoje, para as instituições museológicas e produtoras 
culturais paulistanas em geral, cenografia refere-se a 
toda expografia menos convencional, ou seja, que fuja 
do padrão do cubo branco estabelecido pelos museus 
modernos. Em alguns casos, seu uso chega à banali-
zação. É comum usar a palavra cenografia para chamar 
qualquer material ou parede erguida dentro do espaço 
de exposição. 
O objetivo era promover um conceito baseado na lin-
guagem teatral, mas que também não traduz na íntegra o 
que é cenografia. Seu emprego foi justificado justamente 
pela associação direta da cenografia com as instalações.
Aproximar as duas «cenografias» pela questão do espa-
ço significa abordar um aspecto básicos e, portanto, de 
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-se o ideário do cubo branco evidenciado por Brian O`Doherty, 
em que há a dissociação do corpo do e do olho do visitante. 

No entanto, dentre todas as críticas, é possível encontrar 
um ponto de concordância: a cenografia de exposições é mera-
mente uma ferramenta neste processo. Uma das máscaras do 

espaço expositivo. E o espaço de exposição pode sim contri-
buir para a formação de um indivíduo tanto do ponto de vista 
social, quanto educacional e para uma fruição da arte com qua-
lidade. Na verdade, como veremos em 8 módulos da Mostra 
selecionados para estudo mais detalhado, está no desafio de 
lidar com sua volatilidade, a controvérsia. 

Módulo Arte Moderna e Contemporânea

Dentre todos os outros, os Módulos de Arte Moderna e Contem-
porânea2 apresentaram a expografia mais próxima dos moldes 
tradicionais do cubo branco, sem aparatos espetaculares. Se-
gundo a opinião dos curadores, a arte deste período se impõe, 
pedindo o tratamento do espaço conforme os moldes dos mu-
seus modernos, como vimos, um forte paradigma do período. 
Não tem como ignorar tanto a história, quanto o poder estético 
do espaço moderno, cujo desenho propõe o tipo de fruição ins-
titucionalizado para a arte moderna.  

Entretanto, as paredes do espaço não possui a pureza da 
cor branca. Um tom acizentado revestia os painéis e pedestais. 
Uma associação pode ser feita com o período de experimenta-
ção do MoMA – NY. 

De acordo com Paulo Mendes, para este módulo, a cor 
neutra segue o conceito de modernidade como um todo, o ro-
damoinho de constante construção e desconstrução. A ilumi-
nação baixa, com luz direcionada, possui abordagem estética 
semelhante à teatral, que sugere uma abordagem solene. Pro-
põe ao mesmo tempo a imersão do observador no ambiente 
moderno de fruição (o não-lugar), e o distanciamento critico so-
bre o período histórico.

Porém, há de se pensar que, por se tratar de uma mostra 
que pretende ser cenográfica, a escolha de um espaço exposi-
tivo institucionalizado em detrimento da variedade de exemplos 

[2]  Curadoria de Nelson Aguilar e Franklin Espath Pedroso Cenografia de 
Guilherme Wisnik, Paulo A. Mendes da Rocha, Martin Corullón

grande relevância para relacionar uma com a outra, mas 
este recurso não é o suficiente para cobrir a ponte entre 
as artes Cênicas e as Plásticas. Afinal, apesar de fazer 
uso de apropriação e intervenção em seu método, ou de 
até adquirir características de instalação, cenografia não 
é instalação propriamente dita, pois propõe um tipo de 
interação com o indivíduo totalmente diferente.
A pesquisadora, artista, cenógrafa e curadora Sonia 
Salcedo del Castillo2, em seu livro Cenário da Arqui-
tetura da Arte, possui o cuidado de chamar esse tipo 
de intervenção no espaço expositivo de cenário. Com 
isso, ela chama atenção para um espaço que tem o 
potencial de tornar-se cenografia, mas essencialmente 
não é, pois não abrange toda a amplitude de conceitos 
por traz da linguagem. Define, enfim, “cenário de expo-
sição” como o elemento que provoca a criação de um 
imaginário dentro da mostra. 

a arquitetura de exposições espetaculares vem 
transformando o espaço real (material) da ar-
quitetura da arte em cenário, ou seja, em espaço 
imaginário (mental). (CASTILLO, 2008)

A comparação do espaço expositivo com a caixa preta 
(conceito que se refere à caixa “mágica” onde o teatro 
tradicional acontece, àquela que define os limites do 
palco, revelando a cena através uma quarta parede in-
visível), fundamenta-se no fato de hoje as exposições 
serem realizadas em espaços tão transformáveis quan-
to o espaço cênico. 
A questão do imaginário pode ser uma referência con-
creta, mas deve ser considerada com cuidado. Isto 
porque, assim como o teatro, o espaço museal já é em 
sua essência um território sacralizado, de ritual - ou 
seja, por si já evoca um imaginário. Portanto, atribuir 
à cenografia a capacidade de evocar imaginários pode 

[2]  Sonia Salcedo Del Castillo é cenógrafa, designer de exposi-
ções e curadora independente. Autora do livro Cenário da Arquite-
tura da Arte, resultado de uma pesquisa de doutorado, discute as 
relações entre o fruidor e o espaço da arte baseando-se em teorias 
de estética da recepção e fatores políticos e sociais.
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de espaços expositivos de vanguarda pode ser considerada uma 
solução comportada, ou até uma configuração espacial que aca-
ba por eclipsar a ideia de ruptura, essência da arte do período. 

A experiência do indivíduo, nesse contexto, simplesmen-
te reproduz àquela institucionalizada do cubo branco, como a 
visita a um ambiente ritualístico que exige uma postura solene. 
Cada obra, ressaltada individualmente concentra em si um foco 
de adoração, destacado do seu contexto, abafando sua capa-
cidade de interação e dialogo com as outras obras expostas. 
Uma fruição bem diferente daquela proposta pelos artistas de 
vanguarda, como Helio Oiticica. 

Assim, não radicalização do espaço moderno nesta mos-
tra pode ser lida de duas maneiras: como uma homenagem e 
respeito dos curadores e arquiteto da mostra a esse período, 
tão importante na história da arte; ou como reflexo da dificul-
dade vivida pela própria arte moderna e contemporânea bra-
sileira, que encontrou poucas oportunidades de questionar o 
espaço expositivo independentemente. 

Este módulo funciona sob essa ótica como testemunho da 
forte herança deixada pelos principais museus brasileiros, que 
importaram desde cedo o paradigma do cubo branco. Reflete, 
portanto a dificuldade para o brasileiro, que pouca oportuni-
dade teve para experimentar, de se pensar um espaço para 
arte moderna a não ser aquele já convencionado.  Entretanto, 
a mostra abriu caminho para experimentações futuras, como a 
exposição Itaú Contemporâneo (2007), com espaço exposi-
tivo assinado por Bia Lessa. Um exemplo importante simples-
mente pela discussão que gerou em torno da sua proposta: o 
desafio de construir um espaço expositivo mais ousado sem 
comprometer a aura típica da arte moderna e contemporânea, 
cuja grande parte das obras parece ser feita sob medida para 
a convenção do cubo branco.

Módulo Arte Afro Brasileira

O módulo de Arte Afro Brasileira3 é exemplo de espaço expositi-
vo utilizado como ferramenta para traduzir espacial/visualmente 
o conceito curatorial. Todas eram obras de negros brasileiros 

[3]  Curadoria de Catherine V. F. Neyt, Kabengule Munanga e Heloisa L. Sa-
lum, Cenografia de Francisco de Paiva Fanucci e Marcelo Carvalho Ferraz

ser uma resposta ilusória. As exposições de vanguar-
das e o próprio cubo branco, por exemplo, já explora-
vam esse conceito. Pode-se falar também do aspecto 
de ambientação, mas novamente, isso pode ser con-
fundido com intervenções arquitetônicas - e retorna-se 
ao ponto inicial.  
Ao recorrer somente a características pontuais, fica 
difícil para os teóricos de artes plásticas definirem a 
dimensão conceitual e a série de transformações sus-
citadas por uma cenografia de exposições porque, na 
verdade, inserir cenografia em uma mostra implicaria 
a sua teatralização como um todo, algo que dificil-
mente se efetivaria, a não ser que se propusesse uma 
permuta ou mescla do rito de visitar as exposições 
com o teatral.

as máscaras do espaço expositivo_____

A partir da articulação dos seus recursos (o layout, 
a construção de expografia ou cenários, abordagem 
estética, e meios de participação e interação com o 
público), o espaço expositivo pode assumir diversas 
máscaras, cada uma estabelecendo um tipo de diálogo 
com o indivíduo. Sua maior qualidade, a versatilidade, 
implica também o seu aspecto mais perigoso, a volati-
lidade. Ou seja, sua capacidade de trocar rapidamente 
de máscaras, ou usar várias ao mesmo tempo. Para 
esse trabalho foram identificadas algumas máscaras, 
resultado da observação dos espaços de exposição ao 
longo da história. A princípio uma análise livre, mas 
que pede um estudo especifico posterior para identi-
ficar com precisão os seus processos intrínsecos, que 
derivam da interação do indivíduo com cada camada 
de estímulo suscitada pelo recurso do espaço expositi-
vo; e também por cada camada de estímulo gerada pela 
interação de cada agente de formação da exposição en-
tre si, e com o visitante.
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Mostra Itaú Contemporâneo__________________

Em 2007, comemorando os 20 anos da instituição, o Itaú Cultural 
promoveu pela primeira vez uma exposição do seu acervo com a ex-
posição Itaú Contemporâneo. A mostra pensada por Teixeira Coelho 
contava com artistas nacionais de peso, como Arthur Lescher e Cildo 
Meirelles, e causou polêmica devido à abordagem expográfica, pro-
posta pela cenógrafa e diretora teatral Bia Lessa.

A partir da questão “o que é o espaço contemporâneo?”, 
Lessa toma a iniciativa de colocar os quadros no chão. A solução 
também foi adotada devido a razões técnicas. Segundo a cenógra-
fa, existia o problema do pé-direito do edifício, muito baixo. Além 
disso, considerou o pedido da curadoria de separar as obras sem 
prejudicar o seu agrupamento - o que endossa a opção de utilizar 
tecido translúcido como divisória em detrimento a paredes sólidas. 
Tirou, por fim, as obras da altura do olho do observador na tentativa 
de fazer com que o visitante escolha deliberadamente qual será a 
próxima obra a ser apreciada.

Assim, apoiados sobre paralelepípedos baixos, os quadros se 
organizavam ao longo do espaço. Espelhos foram colocados no teto 

para possibilitar a observação da obra por todos os ângulos possí-
veis, para vê-las sob um outro viés, disse a artista em entrevista para 
a Isto É1 na inauguração da exposição.

Quando questionada sobre a polêmica que causou, disse que 
não se incomoda por ser alvo de uma discussão. Considera o espaço 
como lugar de opinião, e naquele momento defendeu a dela. 

A exposição foi muito bem documentada pelo Itaú Cultural, 
que mantém em seu site oficial um tour virtual pela exposição.

[1]  CLAUDIO, Ivan. Deu a Louca no Cenário. Edição 1953, 04 de abril de 2007.

Módulo Arte Afro Brasileira. Mostra Brasil + 500. 2000. (Funda-
ção Bienal São Paulo: Associação Brasil 500 anos. Brasil+500 
- Mostra do descobrimento. 2000)

Mostra Itaú Contemporâneo 
(2007) (retirada do site http://
www.terra.com.br/istoegen-
te/396/diversao_ar te/expo_
ping_bia_lessa.htm , acedido 
em 27/02/2012)



consagradas e institucionalizadas, ou seja, que receberam o 
carimbo de qualidade dos museus. Racional e organizado, o 
espaço era dividido em três cores (cores das terras africanas 
que alimentaram a imigração brasileira, Benin, Angola e Con-
go) que davam coerência à exibição, direcionando o público, 
situando-o, e enfatizando o caráter patrimonial dos objetos ex-
postos. Substituindo as paredes, cortinas de seda dispostas em 
formas sinuosas também seguiam o mesmo código cromático, 
contrastando com as obras. 

O resultado era um espaço sutil, que remete à expografia 
do começo do século XX encontrada na Galeria 291, de Alfred 
Stieglitz. A disposição das obras tridimensionais no espaço, e o 
de tecidos como divisórias das paredes geram comparações a 
exibições como Harmony Show (1913) e Brancusi (1914). Proje-
tado por Edouard Steichen, o espaço expográfico de Harmony 
Show visava, entre outros objetivos, estabelecer um lugar cria-
do especificamente para expor a arte moderna. 

Nos anos 2000, a mostra Brasil+500 usou os mesmos ar-
tifícios para reafirmar a legitimação da arte afro brasileira man-
tendo uma atmosfera mais acolhedora para o público. Valorou 
a produção artística afro-brasileira com um caráter sofisticado a 
partir dos moldes das feiras e galerias de arte européias.

Sem dúvida, a ambientação gerada reforçava o valor 
cultural e comercial alcançado pelos artistas expostos, mas o 
caráter mediativo do espaço expositivo não deixava de lado o 
retorno às raízes. O curador e o cenógrafo trabalharam em par-
ceria para criar um nicho na exposição no ponto de encontro 
das cores de cada nação. Chamado de espelho da memória 
e areia branca, o espaço se comportava como uma instalação 
proposta pela curadoria e cenografia. Licença poética tirada 
para estabelecer uma atmosfera que, sutilmente, evoca o poder 
da ancestralidade negra por trás dos trabalhos.

Espaço de Visualidade
Palavras-chave: Ambientar, (des)contextualizar, com-
plementar a visão curatorial

Máscara cuja característica principal é complementar a 
visão curatorial, propondo uma postura mais servil do 
espaço expositivo. Basicamente contextualiza ou des-
contextualiza visual e especialmente a exposição de 
acordo com o conceito estabelecido pelo curador. Um 
espaço com abordagem mais próxima da arquitetura, 
cujo foco e preocupação é trazer informações adicio-
nais ao mesmo tempo que permite que a relação entre 
obra e espectador se estabeleça com maior autonomia. 
Importante ressaltar que maior autonomia não significa 
autonomia plena, já que é impossível dissociar uma 
obra do seu contexto. 
O exemplo mais conhecido de espaço de visualidade é 
o cubo branco, solução espacial que buscava exaltar a 
autonomia estética da arte moderna, ao mesmo tempo 
que servia de suporte para um discurso de curadoria. 
Gradativamente, esse espaço modificou-se. Hoje, em 
exposições do MASP, e da Pinacoteca do Estado, por 
exemplo, é possível encontrar Espaços de Visualidade. 
As paredes coloridas, escolhidas cuidadosamente para 
exaltar determinados aspectos das obras expostas, po-
dem complementar ou até exaltar o discurso teórico da 
exposição ao direcionar a apreciação do indivíduo para 
um determinado viés estético. Sempre fazendo uso de 
uma ambientação mais sutil, de influência subliminar 
na experiência individual do visitante.
Algumas outras exposições fazem uso de outros ele-
mentos arquiteturais para compor esse ambiente, como 
rodapés e texturas na parede para insinuar sutilmente 
algum tipo de contexto para servir de pano de fundo 
e contextualizar os objetos expostos. Na exposição Ex-
pedição Langsdorf (Centro Cultural Banco do Brasil, 
2010), por exemplo, cujo conteúdo era os desenhos 
produzidos durante uma expedição científica russa no 
Brasil no fim do século XVIII, a paleta de cores e arquite-
tura do espaço expositivo foram trabalhados de maneira 
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Módulo Artes Indígenas

Segundo registros em periódicos4, o módulo Artes Indígenas5 
ocupou o térreo da Oca com objetos dos cerimoniais indígenas 
e o manto tupinambá (peça do século 17). Para chegar até ele, 
devia-se passar por um corredor de 30 m, também recoberto de 
tule branco. Segundo Pederneiras, responsável pelo espaço ex-
positivo, a maior interferência de seu trabalho na arquitetura do 
prédio ocorre no primeiro andar, ocupado por objetos indígenas. 
Foram adicionadas mais 30 colunas, com acabamento idêntico 
às outras 8 que já haviam no andar. O intuito era estabelecer 
um ambiente de floresta, sem percursos predeterminados. Os 
objetos expostos foram colocados em vitrines entre as colunas.

Paredes de tule branco, controle de luminosidade e uma exten-
sa plantação de penas brancas, no andar térreo do prédio da 
Oca, ajudam o visitante a perceber melhor, com mais autono-
mia, os objetos e instrumentos ritualísticos na exposição Arte In-
dígenas. Um percurso entre máscaras acentua os sentimentos 
de respeito e veneração.6

Ainda nesse piso, existiam duas paredes simétricas que, 
de um lado, foram tratadas com película refletora e, do outro, 
pintura vermelho-urucum numa delas e azul-escuro na outra. 
Por toda a lateral do piso, ainda havia canteiros contendo sete 
tipos de sementes nacionais. No último andar, prolongamentos 
das colunas do piso abaixo aparecem como grandes tubos de 
ensaio, expondo objetos de uso indígena. 

Pederneiras é um cenógrafo/coreógrafo, justificava seu 
trabalho com a ideia de transpassar “música congelada”. A 
composição espacial enaltece a idéia de ascensão, com a 
verticalidade de cilindros transparentes e a forte presença do 
branco. A terra também estava presente aludindo à questão 
do ritual.O módulo terminava com uma exposição de trabalhos 
atuais de índios. 

[4]  Retirados do site www.arcoweb.com.br
[5]  Curadoria de José Antonio B. F. Dias e Lucia Hussak van Velthem, Ceno-
grafia de Paulo Perdeneiras
[6]  in: Fundação Bienal São Paulo: Associação Brasil 500 anos. Brasil+500 - 
Mostra do descobrimento. 2000.

a insinuar um ambiente de pesquisa científica do século 
XIX. Exposições realizadas em casas, ou que apropriam-
-se de características da arquitetura do edifício que as 
abrigam, também se encaixam nessa categoria. 
O resultado desse tipo de fruição é normalmente uma 
experiência uníssona e harmônica que objetiva enfa-
tizar a visualidade do objeto exposto. Em exposições 
dessa natureza, por vezes é possível encontrar um “ni-
cho” mais cenografado, mais comumente perto da en-
trada. No entanto, são ambientes discretos que propõe 
uma postura menos ativa do indivíduo, que se limita 
à apreciação. Afinal, a característica principal das ex-
posições dessa natureza é certo distanciamento crítico 
entre obra e público, focado na experiência de consu-
mo mais intelectualizado da arte, principalmente a arte 
moderna e suporte bidimensionais. Também é comum 
em exposições de forte caráter didático, em que a pre-
sença do curador, em textos de parede e legenda, são 
mais marcantes.

Espaço de Visibilidade
Palavras-chave: mediador, problematizador da visão 
curatorial, determinador dinâmica de visita

Sugere situações e convida os visitantes a interagirem 
por meio de ações. Proporciona uma vivência mais ati-
va do espaço, das obras e, consequentemente, da ex-
posição. Além da curadoria, o próprio espaço media a 
interação do público com as obras por meio dos outros 
elementos estéticos. 
A experiência do observador pode complementar e por 
vezes até substituir o texto da parede, pois traz uma 
carga sensorial mais consistente, sinestésica para a 
exposição. Em exposições temáticas com esse tipo 
de espaço é comum encontrar ambientações sonoras, 
imagens relacionadas às obras, objetos adicionados 
para acompanhá-las ou, em alguns casos, feitos espe-
cificamente para abrigá-las.
Além de ambientar a mostra, induz uma narrativa pri-
mária, simples, intuitiva, comentando as obras por 
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O descompromisso de ter que lidar com objetos artísticos 
institucionalizados como telas modernistas faz da exposição de 
artes indígenas um material promissor para um profissional que 
pretende realizar uma expografia menos convencional. E sem 
dúvida, Pederneiras projetou um espaço de estética marcan-
te. Estabeleceu visualmente uma proposta de apreciação das 
obras, que visava a sublimação dos objetos. Apropriou-se da 
arquitetura, fez uso de uma série de objetos, sementes e cores 
para evocar simbologias para o espaço. 

Proposta interessante no campo da poética, mas que dei-
xa a pergunta se todo esse discurso dado à parte pela dita 
cenografia seria efetivamente notada pelo público em geral. Em 
Artes Indígenas, o espaço estabelece uma narrativa própria, a 
parte dos objetos expostos, o que pode causar uma incoerên-
cia no todo de uma exposição, ainda mais se tratando do com-
promisso em apresentar uma produção artística intimamente 
ligada à origem do país.

O espaço expositivo desse módulo pode ser relacionado 
com a expografia da exposição permanente do Musée Quai 

Branly, na França, direcionado também à produção artística 
ligada à arqueologia e etnologia. 

O museu francês faz uso de displays transparentes seme-
lhantes à solução de Pederneiras, colocando os objetos expos-
tos, muitas vezes máscaras, vestimentas e adornos corporais 
em estado de suspensão. Os recursos expográficos empre-
gados sugerem uma apreciação totalmente dissociada da real 
função de cada um. O seu uso quotidiano, como parte na cultu-
ra de seu povo, permanece ignorado.

No caso deste tipo de acervo, uma proposta expográfica 
de descontextualização torna-se um grande perigo. O módulo 
Artes Indígenas da mostra do descobrimento correu esse risco 
ao expor seu conteúdo da mesma maneira. A não ser que a 
proposta seja precisamente enaltecer a qualidade estética dos 
objetos expostos, como foi feito convenientemente por Quai 
Branly tendo em vista a história das exposições colonialistas na 
França, a exposição correu o risco de deixar rasa a discussão 
por ela suscitada. 

Não parece ser o objetivo da Mostra do Redescobrimen-
to, que se comprometeu em evidenciar a qualidade da pro-
dução artística e cultural da nação em todos seus aspectos. 

meio de realces, contraposição ou jogos espaciais. 
Sua influência é mais ativa, pois adiciona à experiência 
individual uma nova camada de estímulos ao induzir o 
indivíduo a fazer escolhas a partir do questionamen-
to de como deve se estabelecer a sua relação com as 
obras expostas e, consequentemente, com a exposição 
como um todo.

Espaço Conector
Palavras-chave: problematizador e subjetivizador da 
visão curatorial,  obra de arte de ligação

Geralmente apresenta uma maior unidade como um 
todo, e também maior autonomia. Como uma obra de 
arte à parte, intervêm deliberadamente sobre o espa-
ço. Simultaneamente, amarra todas outras obras e as 
envolve, interferindo na sua leitura, criando as mais 
diversas relações. Este tipo de espaço envolve o indi-
víduo também. Sua dramaticidade decorrente do abati-
mento dos sentidos e as suas grandes proporções jus-
tificam uma relação mais próxima com as cenografias 
no campo teatral. Propõe ações físicas diretas, como 
o abrir ou fechar de objetos, interagir com computa-
dores etc. Neste fato também reside sua maior critica: 
o risco da cenografia se sobrepor às obras expostas. 
Se não estiver bem resolvida em si mesma, deixa de 
problematizar para tornar a exposição rasa e fraca em 
conteúdo. Sua estética pode se sobrepor à das obras, 
prejudicando sua leitura.

Espaço Materializador
Palavras-chave: problematizador e subjetivizador da 
visão curatorial, materializador de conteúdo

A grande maioria possui as mesmas características e 
a mesma intensidade da expografias como obras de 
ligação. Mas esta categoria é mais “aceita”, por dar 
materialidade para elementos que não os são, como a 
musica e a literatura. Neste caso, a cenografia é exal-
tada para dinamizar uma exposição, torná-la mais in-
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Exposição permanente do Museu Quai Branly____

Quai Branly é um museu etnográfico e, diferencia-se dos museus mo-
dernos em vários aspectos, começando por sua arquitetura. Diferen-
ciada e inusitada, tem em seu conteúdo conceitual uma proposta mais 
espetacular do museu. Seu interior, portanto, também não é diferente. 

A proposta trazida pela expografia do museu exalta a fruição 
estética dos objetos por parte do observador e a sua sensibilização 
ao longo dos espaços e caminhos percorridos. Os objetos etnográfi-
cos ficam expostos, portanto, em um espaço expositivo que não lhes 
contextualiza, ao contrário, descontextualiza. O piso vermelho e a 
iluminação baixa estão presentes para aguçar o olhar para o conteú-
do estético, e não para o contexto social e uso dos objetos.

Estruturas de vidro são os principais recursos utilizados para 
o display das obras. O resultado é a impressão de que elas estão 
flutuando sozinhas, como se não precisassem de um apoio ou con-
texto. Desta maneira, máscaras, assim como tantos outros objetos 
etnográficos feitos para serem usados no corpo e/ou no contexto de 
uma dança/ritual ficam ali parados, suspensos no tempo. O seu uso 
quotidiano, como parte na cultura de seu povo, permanece ignorado.

Museu Quai Branly, Exposição Permanente (retirado do site 
http://www.quaibranly.fr/en/ , acedido em 12 de maio de 2010)



E se a proposta era uma exposição com múltiplos recursos 
expográficos, havia ainda uma grama de possibilidades, como 
vídeos e  maquinários, que poderiam ser utilizados para con-
textualizar as obras.

Módulo Arqueologia

Novamente estabelecendo um discurso paralelo ao conteúdo 
da exposição, o espaço desenhado por Paulo Pederneiras no 
módulo Arqueologia7 reproduz uma topografia de montanha, 
mantendo a estrutura do edifício à vista, mas recoberta por tela 
galvanizada. O visitante circula por uma passarela metálica, de 
onde pode apreciar os objetos exibidos em urnas e vitrines. A 
área de exposição recebeu iluminação tênue, devido às exigên-
cias de no máximo 50 lúmens feitas pelos museus estrangeiros 
que cederam as peças. Para reduzir a incidência da luz e criar 
uma barreira física - mas não visual -, foi utilizada uma camada 
de tule branco sobre algumas vitrines.

Há ali uma topografia instigante e artificial, com relevos, trans-
parências, vitrines com as obras expostas e suportes para as 
urnas em ferro preto. O passado sobrevive, chega aos visitan-
tes e desperta a curiosidade.8

O espaço de exposição, neste caso, trouxe uma linha con-
ceitual marcante para o conteúdo da mostra ao transportá-la 
para o momento anterior da institucionalização dos objetos etno-
gráficos, mas sem evidenciar seu uso efetivo. Ou seja, a ênfase 
foi dada ao trabalho arqueológico responsável pelo resgate dos 
artefatos.  Desse modo, o visitante era levado para o momento 
da escavação e descoberta desses objetos, e não para o imagi-
nário do universo descoberto, ou a reprodução histórica, muito 
comum nas exposições coloniais do começo do século XX.

Proposta que apesar de ignorar os objetos como vestígios 
de dado comportamento e valores culturais do passado, ressal-
ta seu valor cultural sem tratá-los como objetos estáticos mera-

[7]  Curadoria de Maria Cristina Mineiro Scatamacchia (MAE USP), Cenogra-
fia de Paulo Pederneiras, colaboração de Vera Hambúrguer.
[8]  In: Fundação Bienal São Paulo: Associação Brasil 500 anos. Brasil+500 - 
Mostra do descobrimento. 2000.

teressante, abusando da interatividade com o público 
(risco da interatividade pela interatividade, perder o 
sentido), que pode ser tanto física quanto virtual. Por 
não lidar com obras de conteúdo visual, não se sobre-
põe visualmente a eles. Porém, pode sobrepor a elas 
da mesma maneira, de caso sua proposta em relação 
com o indivíduo não favoreça o conteúdo da exposi-
ção, limitando-se à interação pela interação.
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mente representantes de um fato ou acontecimento. O espaço 
expositivo, nesse caso, comenta a exposição, ressalta a impor-
tância e esforço de se preservar a história ao mesmo tempo que 
desperta a curiosidade para investigar o passado. Uma propos-
ta que pode cair na banalidade, pois não aprofunda necessa-
riamente em nenhuma questão de conteúdo da mostra, mas em 
compensação não peca por estabelecer um falso histórico, ato 
comum em diversas instituições da Europa focadas na arqueo-
logia e etnologia, fruto do colonialismo europeu.

Naturalmente o Brasil, filho do processo de colonização, 
não poderia criar um espaço inspirado em moldes dos museus 
europeus para expor os artefatos históricos e arqueológicos em 
uma exposição que exalta a autenticidade da produção nacio-
nal. Logo, a solução estabelecida foi favorável ao focar apenas 
no conceito de materialidade cultural partir da visão científica da 
produção. Materiais frios e metálicos contextualizavam ao mesmo 
tempo que contrastavam com os materiais dos objetos expostos.

Alguma contradição, porém, pode ser encontrada no dis-
curso visual, devido à manutenção da maioria dos objetos em 
vitrines em vez de soltas neste espaço, já protegido pela dis-
tancia entre observador e obra pelas passarelas metálicas. Tal-
vez, uma exigência imposta pelos museus que emprestaram as 
obras e seguradoras.

Emanuel Araújo – Módulos Arte Popular e Negro 
de Corpo e Alma

Arte Popular9 foi o módulo com maior número de obras por me-
tro quadrado. E também o que demonstra com mais proprie-
dade a assinatura de Emanuel Araújo como curador e autor de 
projetos de expografia. Emanuel foi responsável por outros dois 
módulos da exposição. Um deles foi Carta de Pero Vaz de Ca-
minha, que tratou o documento como um objeto mítico por meio 
do trabalho em conjunto entre o curador/cenógrafo e artistas 
portugueses e brasileiros. Solene, tem como característica mar-
cante os carpetes vermelhos e a paleta de cores que faz refe-
rência às cores da família real.

O outro, foi Negro de Corpo e Alma. Com ele, pretende 

[9]  Curadoria de Emanuel Araújo e Frederico Pernambucano de Mello, Ce-
nografia de Emanuel Araújo.
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As exposições do colonialismo europeu________

As exposições coloniais eram realizadas na Europa e sua abordagem 
ajudou a estabelecer um imaginário relacionado ao “exotismo” dos 
mundos colonizados, recriando paisagens tribais e até trazendo na-
tivos de outras terras para serem expostos em zoológicos humanos. 
Acompanhando a curiosidade européia sobre estes outros mundos, 
estavam a visão etnográfica e científica. Os objetos recolhidos para 
serem expostos, neste momento, deixam de ser simples utilitários 
no seu local de origem para tornarem-se a materialização da cultura 
de um povo. Seja ele vivo, como no caso das tribos da África coloni-
zada, quanto já extintos, como os gregos e egípcios antigos.

Como exemplo deste último caso, temos o Museu Per-
gamon, museu alemão inaugurado em 1930 e construído espe-
cialmente para abrigar todo material que a Alemanha conseguia. 
Templos inteiros foram deslocados e remontados na instituição. A 
exposição resultante era arquitetura-cenografia-objeto de arte si-
multaneamente. Naquele momento, o próprio museu era a redoma 
artificial que lhes dava sentido.

Museu Pergamon. Berlim. Alemanha. Templo totalmente recons-
truído dentro de sala expositiva e mosaicos relocados para as 
paredes do museu. (retirado do site www.travlang.org , acedido 
em 29/03/2010)

Módulo Arte Popular. Mostra Brasil + 500. 2000. (Fundação Bienal São Paulo: Associação Brasil 500 anos. Brasil+500 - Mostra do 
descobrimento. 2000)



desconstruir um imaginário que criou estereótipos sobre a cul-
tura negra no país estabelecido a partir do olhar estrangeiro, 
depois da sociedade local. Segundo o curador, mesmo sen-
do o Brasil o produto de uma mestiçagem cultural tem, como 
contrapartida, o apartheid, sobretudo social. O módulo, portan-
to, pretende desmitificar esta idéia ao traçar um panorama da 
presença negra no campo das artes. Espacialmente, o projeto 
organiza-se como uma desconstrução dos paradigmas moder-
nos, aproximando os quadros uns dos outros e, em alguns ca-
sos, ocupando toda a parede, reaproximando-os da estética 
das coleções privadas, feiras populares e atelier de artista. 

Já em Arte Popular, a cenografia sublinhava três conceitos 
básicos: ancestralidade, arcaísmo e permanência. Tudo para 
fundamentar aspectos das festas sagradas e profanas. Seu 
conceito e solução espacial detém rico conteúdo e represen-
tatividade. A solução  espacial remete às casas de coleciona-
dores de arte, como o Museu John Soane em Londres, e até 
à desorganização e multiplicidade de elementos expostos dos 
Gabinetes de Curiosidades. 

Mas historicamente, não se pode simplesmente voltar no 
tempo. O resultado é uma fusão de recursos expositivos desde 
os gabinetes até pedestais e painéis modernos que, sem super-
valorizar ou subestimar tampouco, expõem a riqueza da produ-
ção popular brasileira. A solução espacial também complementa 
o conceito norteados do módulo, por remeter a feiras de artesa-
natos, uma estética empregada, inclusive, por Lina Bo Bardi, nas 
exposições da mesma natureza que projetava para o MASP.

Módulo Arte Barroca

O módulo que recebeu mais comentários foi sem dúvida o Mó-
dulo de Arte Barroca10. Ocupando parte do térreo e o mezanino 
do pavilhão da Bienal, este foi sem dúvida o módulo polêmico, 
com uma cenografia que dividiu opiniões. Inspirada na história 
do barroco no Brasil, foi pensada de acordo com diversos ob-
jetivos: evidenciar a identificação do povo brasileiro com ima-
gens religiosas, como em procissões; ambientar e dar unidade 
a obras feitas para contextos diferentes e de acordo com tantas 

[10]  Curadoria de Myriam Andrade R. de Oliveira (IPHAN-RJ), Cenografia de 
Bia Lessa, Design de espaço de Pedro Mendes da Rocha e Arte 3.
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Museu John Soane_________________________

O arquiteto, professor e colecionador John Soane (1753-1837) rea-
lizou diversas modificações na própria residência londrina a fim de 
abrigar sua coleção de artefatos e objetos de arte. Cada cômodo da 
sua casa era repleto de diversos objetos adquiridos por Soane ao 
longo de sua vida. Apos sua morte, o arquiteto doou seu acervo e 
propriedade para a cidade, com a condição que fossem preservados 
exatamente do jeito que deixara. 

O museu permanece aberto ao público até hoje, preservando 
não só o material exposto, mas também a maneira de expô-los, co-
mum a diversos colecionadores à época de Soane, e com certa seme-
lhança à coleçnao particular de alguns colecionadores do século XX.

Vista do interior do Museu Sir John Soane (retirada do site http://
thedabbler.co.uk/2011/02/sir-john-soanes-house-museum/, 
acedido em 12/02/2012)



variações de estilo e do gosto dos autores das encomendas 
das obras expostas. 

Para isso, a cenógrafa Bia Lessa concebeu a cenografia 
como uma obra de arte de ligação, linguagem muito explora-
da nas exposições das vanguardas. Fez uso de referências à 
procissões de Corpus Christi de todo o país, às ladeiras que la-
deiam os campos floridos onde emergem as imagens barrocas 
no local original. A iluminação evocava a penumbra e o estra-
nhamento típicos das igrejas barrocas e o tom de espiritualidade 
tinha objetivo de situar-se no limiar entre o sagrado e o profano. 

A experiência tinha intenção de ser múltipla, cheia de 
cheiros e sons, com nada industrial. As flores de papel crepom 
foram feitas pelos presos da já desativada penitenciária do Ca-
randiru. Uma referencia às imagens de compostas de papel e 
serragem, presentes nas procissões mais tradicionais no esta-
dos de Minas Gerais e São Paulo. O campo florido deveria ser 
atravessado pelos visitantes para alcançar o templo.

A entrada vai remeter à situação daquelas imagens perfeita-
mente esculpidas chegando a um cenário de brutalidade e 
abundância que era o Brasil. Toda a cenografia vai contribuir 
para ressaltar a tensão entre o sagrado do colonialismo e o ca-
tolicismo adaptado pelos brasileiros”, explica Bia Lessa. (MO-
NACHESI, Juliana. Mostra dos 500 Anos terá ambientações em 
todos os módulos para cativar novo público para a arte. Folha 
de São Paulo. 23/03/2000)

Uma igreja foi erguida dentro do prédio de Oscar Nie-
meyer, esculturas do século XIX expostas em troncos de árvore 
que exalavam cheiro de madeira e musica barroca ao fundo 
à voz de Maria Betânia, completavam o universo criado. Este 
módulo trouxe visibilidade para inúmeras questões sobre ceno-
grafia em exposições.  E apesar da intensa comunicação com 
os visitantes, aqui temos um caso que revela a cenografia como 
uma faca de dois gumes. 

Primeiro, evidenciando-a como a resposta da questão “Já 
que não é possível inserir as peças no seu contexto original, 
os alteres religiosos particulares e igrejas, qual a melhor ma-
neira de fruir o barroco?”. Em uma época de questionamentos 
dos moldes tradicionais de exposições, existe a tendência de 
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Módulo Arte Barroca. Mostra Brasil + 500. 2000. (Fundação Bienal São Paulo: Associação Brasil 500 anos. Brasil+500 - Mostra do 
descobrimento. 2000)



se evitar reconstruções. Assim, a cenografia pôde se justificar 
como uma alternativa, ao se propor como uma releitura do bar-
roco e como fonte de estímulos para evocar sentimentos asso-
ciados ao contexto em que o movimento estava inserido. Enfim, 
promover o encontro entre o visitante e a obra.

Por outro lado, até que ponto é possível ter controle sobre 
estes estímulos? Existe grande discussão sobre os seus limites, 
ou seja, sobre quando eles deixam de ser ferramentas eficazes 
para estimular a leitura de obra para sobrepor-se ao objeto ex-
posto. Um sério problema, que pode trazer sérias implicações 
conceituais dentro da exposição. Em vez de exaltar o conceito 
do barroco, a linguagem cenográfica pode proporcionar uma 
experiência tão intensa que pode diluir o poder, esvaziar, ou até 
deturpar o conteúdo da obra. O sentido da cenografia, inclusive, 
também pode ser deturpado: pode tornar-se simplesmente um 
recurso para o estímulo ao consumo, e não a vivência da arte.

Este era apenas o princípio de uma discussão que iria fer-
vilhar o mundo das exposições em São Paulo. A partir das inves-
tida da Mostra Brasil+500, muitas outras exibições passaram a 
explorar as diversas possibilidades de apresentar uma expo-
sição a partir de intervenções no espaço expositivo. E assim o 
espaço de exposições brasileiro nunca mais seria o mesmo.
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conclusão

Ao longo da história, é possível observar uma inversão do pa-
pel do espaço expositivo dentro do universo das exposições 
de arte. A tomada de consciência do lugar da arte como local 
de encontro entre indivíduo e obra incentivou os curadores a 
considerá-lo um poderoso elemento de mediação. Basta ana-
lisar a transformação da sua postura, que verteu de elemento 
deliberadamente oculto por obras no século XVI para hoje ser 
considerado, como a cenografia no rito teatral, um espaço de 
encontro. Um elemento importante dentro do contexto de uma 
mostra que favorece a interação e integração, possui carga es-
tética inerente, e é capaz de estabelecer diferentes relações 
com as pessoas e obras que abriga.

Fato impossível de ser ignorado em tempos cuja relação 
entre o público, arte e museu fora colocada em cheque. Em-
balados pela inconstância do modo de produção e relações 
sociais típicos do século XXI, museus e curadores passaram 
a considerar novas abordagens expositivas para satisfazer o 
seu público e acompanhar as mudanças da própria produção 
artística, que também modificou-se de acordo com a liquidez 
da nova modernidade instaurada.

Já despidos do compromisso obsessivo com didatismo 
propagado pelo paradigma museal instituído pelo MoMA, todos 
os esforços voltavam-se para a promoção do encontro entre 
arte e público de uma maneira informativa, porém mais solta 
e subjetiva. O espaço expositivo atuaria nesse contexto para 
servir de voz à curadoria, e para promover a integração entre a 
obra, indivíduo e os demais mediadores dessa relação.  

No Brasil, os empreendimentos da Brasil Connects defini-
tivamente causaram forte inquietação no universo nacional das 
artes. Ditaram as regras da produção cultural da última década 
e, acomodado nos moldes internacionais de museu moderno, 
o ambiente cultural brasileiro viu-se fora de seu conforto como 
não se via desde a semana de 22. E assim o espaço expositivo 
do país entra em crise. 

Seu poder de mediação e carga estética inerente expan-
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diram de maneira que passaram a intervir ativamente sobre a 
experiência individual, uma ameaça ao precioso conceito de 
autonomia da relação entre indivíduo e a arte. 

Questiona-se, então, qual o verdadeiro lugar da arte, e até 
que ponto essa autonomia é efetiva?

O risco levado em conta é que o espaço da mostra pode 
criar uma falsa relação e desvirtuar o conceito gerador da obra, 
seja descontextualizando-a, seja interferindo diretamente na 
sua estética. Para desconstruir essa ideia, pode-se apontar a 
relação tautológica entre obra e espaço, e que não há maneira 
de isentar um da interferência do outro. 

Soma-se a isso o fato da obra, desde a sua produção, 
passar por sucessivas descontextualizações: a visão do artista 
é “desvirtuada” já na etapa de realização da obra, que deve 
se adaptar ao universo material e das possibilidades conside-
rando as limitações físicas. É novamente descontextualizada 
depois que deixa o atelier, interagindo com o público de de-
terminada maneira. Isto tudo sem ainda considerar a mudança 
de contexto temporal, social, e a postura do próprio indivíduo 
perante a obra que, ainda mais quando se trata de um trabalho 
interativo ou participativo, pode ser mais determinante do que 
qualquer outro fator. 

A partir desse ponto de vista pode-se concluir que, se não 
existe uma contextualização verdadeira ou global, existe ape-
nas as infinitas possibilidades de contextualizações que podem 
ser feitas.

Nesse sentido, André Malraux1 relativiza a função dos mu-
seus ao considerá-los como local de produção histórica, e não 
uma instituição incontestável. Intermediários entre indivíduo e 
obra, são por excelência o lugar da ideia mais elevada do ho-
mem. Numa exposição existem inúmeras obras, e fora delas, 

[1]  MALRAUX, Andre. O museu imaginário. Lisboa: Edições 70, 2000.  



outras tantas. Mas uma única exposição, segundo o autor, tem 
o poder de evocar na imaginação todas as obras primas. Ou 
seja, a partir de um contexto, é possível acessar outros. Nesse 
sentido, o espaço expositivo pode ser ao mesmo tempo muitos, 
evocando em si outros ambientes.

Malraux defendia a ideia de Museu Imaginário, o museu 
como um lugar mental, sem fronteiras. Conceito que isenta o es-
paço expositivo do compromisso de abarcar em si uma leitura 
universal da obra ou da história da arte, pois a parte tem o po-
der de evocar o todo, e uma leitura tem o poder de abrir a mente 
para diversas outras. Segundo o autor, o museu nos habita, nós 
não o habitamos. Proposta que leva a uma linha de pensamento 
não progressista, que recusa a linearidade histórica a favor do 
distanciamento da visão enciclopédica da história. 

Uma intervenção no espaço expositivo, na época em 
que a exposição é vista como uma intervenção estética como 
um todo, a conformação espacial suscitaria apenas mais uma 
transformação da obra através do contexto. Favoreceria a inte-
ração com o espaço e com as outras obras, a arte se renova 
em si mesma. Em um ambiente que estabelece uma rede de 
linguagens, cabe ao público ressintetizar a arte. Mais importan-
te que o contexto (eixo curatorial ou mote da exposição), está o 
tipo de relação estabelecida com o visitante. 

Versátil, o espaço expositivo pode assumir diversas más-
caras que podem contribuir nesse contexto, atuando de ma-
neira mais ou menos incisiva (pode ambientar, contextualizar, 
propor jogos, a participação, mediar e atuar esteticamente), 
afim de atingir o indivíduo em diversas camadas de experiên-
cia, favorecendo mais ou menos a imersão dentro do universo 
particular da mostra e, consequentemente, o universo interno 
de cada um. 

Nesse sentido, admite-se que não só as obras isolada-
mente, mas o conjunto da exposição também abre porta para 
questionamentos e subjetividade inevitáveis. Por isso, as expo-
sições de hoje não sentem culpa em apostar não só na expe-
riência da mente, mas também nas impressões físicas e ações 
pra propor determinada problemática ou discussão conceitual. 
Uma característica que coloca a exposição como intervenção 
artística como um todo, e margem para discussão de sua apro-
ximação com o fenômeno teatral.
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Tendo em vista o que foi discutido durante o desenvolvi-
mento desse trabalho, seria impossível concluir que existe pos-
sibilidade real para a equiparação da experiência teatral com 
a visitação de exposições. Consequentemente, a cenografia 
propriamente dita nunca chegaria a existir no espaço expositi-
vo fora de uma dimensão utópica. Porém é possível aproximar 
a vivência de uma exposição da experiência teatral, algo que 
já acontece em algumas propostas artísticas como as de Helio 
Oiticica e U Man Zoo.

Para promover uma experiência similar ao rito teatral, pri-
meiramente deve-se ter em mente que não basta envolver o 
corpo com o espaço, como as instalações; ambientar; ou criar 
um imaginário. Deve-se incluir também as ações dos indivíduos 
envolvidos e suas sensações ao longo do tempo. 

Como em uma encenação, os atos, maneiras de ver, an-
dar, posicionar-se e interagir com o espaço passa a ser uma 
variável determinante no processo de fruição do visitante de 
exposições, assim como na criação de significados. 

Nesse sentido, a cenografia de exposições poderiam ad-
quirir o potencial de criar narrativas primárias - ou seja, distantes 
das convenções de ficção e dramaturgia - baseadas simples-
mente em ações e nas emoções e sensações que elas desen-
cadeiam. Uma relação que se aproxima das Artes Primitivas, 
cujas linguagens trabalham juntas em prol da experiência indi-
vidual ou coletiva dentro de um espaço de ritual. 

A cenografia, como parte da encenação, e o espaço ex-
positivo no caso de uma mostra, inclui várias camadas de re-
lações: espaço-música; espaço-texto; espaço-luz; espaço-cor-
po; espaço-tempo; espaço-estética; e, não menos importante, 
espaço-ações. Ou seja, diferentes camadas de atuação sobre 
a experiência individual, que atuam separadamente e em con-
junto, formando relações complexas e favorecendo a constru-
ção de diferentes significados. 

A associação entre o museu e o teatro está presente na 
proposta de André Vinçon de ativação da apresentação da 
mostra de arte no sentido implícito de realizar uma ‘atuação es-
tética’ – uma tentativa de fazer com que o público viva a exposi-
ção de modo semelhante como se pode viver o teatro. 

 Baseando-se nos conceitos de recepção estética, Vin-



çon exalta a exposição de arte como um ‘lugar social’, desta-
cando sua dimensão estética. Propõe então a ativação como 
um veículo para a melhor compreensão da exposição de arte 
- ou seja, para a efetivação do consumo da experiência -, já que 
coloca o visitante na posição do ator. 

A distribuição da obra no espaço, o uso da luz, o emprego de 
cor nos painéis e paredes, a criação espacial de um ambiente, 
todos esses elementos funcionam como recursos de qualidade 
semântica (No sentido de atuar sobre a dimensão dos significa-
dos). (GONCALVES, 2001: 35)

Para Vinçon, a ativação da exposição acontecia no senti-
do implícito de realizar uma “atuação estética” – uma tentativa 
de fazer com que o público a viva de modo semelhante como 
se pode viver o teatro. Esta ativação da exposição é nada mais 
do que o produto da teatralização da exibição de arte, transfor-
mando seu espaço em cenografia.

A fim de complementar os seus estudos de como o visi-
tante consome a experiência estética, Jean Davallon aplica as 
teorias de Estética da Recepção e de ativação nas exposições 
de arte ao descrever as 4 fases do processo de visita a museus:

- Instauração do sujeito: o visitante rompe com o mundo 
quotidiano e ingressa em um novo espaço, em um novo mundo 
- surge a vontade de fazer a visita. 

- O poder-fazer e o saber-fazer a visita: é adquirida uma 
postura ativa. 

- A realização da ação essencial: o visitante alcança a um 
mundo utópico em que a exposição é a mediadora. 

- O reconhecimento: reconhecer que a ação se realizou 
completamente.

 Em todas essas fases podem ser feitas associações dire-
tas com a linguagem teatral e, consequentemente, com a rela-
ção ator/espectador e a cenografia e a relação espectador/ator 
e a encenação. No trecho a seguir, podem-se substituir as pala-
vras “visitante” por “espectador” e “visitação” por “encenação”:

O mundo utópico é um mundo de significação, resultado da 
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sedimentação de produções perceptivas, cognitivas e culturais 
que o visitante constrói no processo da visita. Por isso cabe 
investigar quais são os ‘caminhos da memória’ na visitação. 
(GONCALVES, 2001: 93)

Em suma, a partir de uma narrativa primária, que define 
um caminho das emoções, o visitante é colocado na posição de 
ator dentro de um “mito de visita à exposição” em prol da efeti-
vação da experiência estética. O estudo da comunicabilidade 
do espaço expositivo evidencia seu potencial de subjetivar e 
objetivar (costurar, integrar) simultaneamente uma exposição 
por meio da experiência (sentimento como qualidade, reação 
e mediação). 

A teoria de Jean Davallon coloca a experiência individual 
mais próxima da vivência teatral ao apresentar um caminho de 
experiência - uma narrativa primária para direcionar essa me-
diação da exibição pelo espaço. Um fator importante para ter 
sucesso no processo de inversão do consumo para a uma frui-
ção da arte com qualidade.

Um cenógrafo, trabalhando em conjunto com o curador, 
seria, nesse contexto, o profissional que iria alinhavar obras dis-
tintas, relacionando-as. Mas enquanto o curador as relaciona 
a partir de conceituações teóricas, o cenógrafo projetaria um 
caminho de ações e sensações. 

A vivência de uma mostra pode catalisar a sua apropria-
ção, fazendo com que o visitante passe por uma experiência 
mais efetiva, que lhe toca internamente, estreitando a relação 
obra-público. Contudo, a intensidade da relação do fruidor na 
dimensão das diversas camadas de estímulos pode impedir o 
aprofundamento das questões propostas pela obra e a função 
mediativa da exposição, essencial para a validação do compro-
misso do museu com a educação. 

Aguçar o imaginário social dentro do mito da visita à ex-
posição pode cair no entretenimento pelo entretenimento - re-
lação abominada de visitante-consumidor. Entramos, assim na 
problemática da volatilidade das relações estabelecidas com o 
indivíduo devido à diversidade de camadas de atuação e estí-
mulos propiciados pela aproximação com a linguagem teatral.

Existe uma infinidade de possibilidades no universo das 
exposições cenografadas. Porém, ainda não há um consenso 



quanto ao seu uso, em parte por ser um fenômeno pouco estu-
dado ao longo da história da arte, e em parte por ser uma abor-
dagem que apenas recentemente tem sido conscientemente 
explorada. O seu uso pode facilmente afastar a experiência in-
dividual das obras expostas, um risco corrido todos os dias no 
campo teatral, em que as relações complexas entre os diversos 
elementos do teatro entram em conflito para estabelecer uma 
relação harmoniosa entre as partes, inclusive, para evitar que a 
cenografia se sobreponha. 

Como resposta para as discussões sobre os limites e o 
domínio desse recurso, nada melhor do que a exploração das 
possibilidades de atuação e o balanço dos acertos e erros. Um 
erro comum é considerar que, apesar de o indivíduo conter a 
maior parte do poder de atuação e ativação da exposição, ele 
não é o protagonista da mostra. As obras, em toda a sua profun-
didade, continuam sendo o foco.

A partir destas reflexões, pode-se concluir que o maior 
desafio do cenógrafo de exposições é usar seu repertório his-
tórico e conceitual para lidar com as camadas de experiências 
individuais. Apenas assim a experiência total do indivíduo será 
válida e para cumprir o desafio proposto pelo historiador de arte 
Frances Jean Marc Poinsot: encenar e valorizar as obras sem 
instrumentalizá-las (in: POINSOT, 2010: 18).
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Arte educação, curadoria e espaço nas Bienais de 
81 e 83
Transcrição da entrevista com a Profa. Dra. Daisy Peccinini, rea-
lizada no dia 22 de Julho de 2008. Publicado no site oficial da 
Fundação Bienal como parte do Projeto de levantamento histó-
rico dos Educativos das Bienais da 29a Bienal de Artes de São 
Paulo (www.bienal.org.br).

Depois de realizar uma visita à exposição em que assina a cura-
doria, Brecheret – Mulheres de Corpo e Alma, no MUBE (Museu 
Brasileiro da Escultura), a Profa. Dra. Daisy Peccinini senta-se 
no café do museu para dividir relatos sobre diversas questões 
relacionadas à sua participação como Coordenadora da Moni-
toria em duas das Bienais de São Paulo.

Muito solicitamente e com eficiência, inicia a conversa men-
cionando Walter Zanini, curador das Bienais de 81 e 83, “homem 
de grande visão e generosidade intelectual”, que a convidou 
para coordenar o educativo e preparar os monitores destas edi-
ções. Contou também com a colaboração eficiente de Maria Iza-
bel Branco Ribeiro, sua assistente. Antes deste convite, declarou 
a professora, teve apenas uma breve experiência em uma das 
edições anteriores: participou como docente convidada para 
dar algumas aulas de arte brasileira e modernismo na formação 
dos monitores da bienal curada por Maria Eugênia Franco.

Para as 16a e 17a edições, Daisy elaborou um projeto que teve 
início um ano antes do começo de cada uma delas, com um curso 
para a formação dos monitores. O curso realizado na época, res-
salva a professora, aponta uma contradição no ensino da arte no 
Brasil ao evidenciar a dicotomia presente na compartimentação 
da história da arte internacional e nacional. Preocupada, apontou 
ainda como deficiência brasileira a produção de uma história e 
critica da arte fincada no pensamento só de brasileiros, como se 
eles não acompanhassem a Europa. Este pensamento, segundo 
ela, foi o motivo para estruturar um curso cujo foco era integrar as 
duas histórias da arte a partir do conceito de Modernidade. 

anexos
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Assim, as aulas foram pensadas do ponto de vista cronoló-
gico, abordando o Brasil desde a vinda da Missão Artística Fran-
cesa e a fundação da Academia Imperial de Belas-Artes “como 
uma forte atualização da arte colonial brasileira que, envolta em 
três séculos de barroco, finalmente se abre à arte do momento: o 
Neoclassicismo francês e laivos do Romantismo pitoresco”. No 
contexto da história da arte internacional, o ponto de partida foi 
o Manifesto do Realismo de Courbet, assinado por Baudelaire. 

A estruturação para o curso foi escolhida, pontuou a pro-
fessora, para que se percebesse a ruptura do nosso Moder-
nismo e os caminhos do Contemporâneo. As aulas aconteciam 
duas vezes por semana e, seguindo a linearidade do tempo, as 
histórias internacional e nacional foram descompartimentadas, 
caminhando simultaneamente. 

O foco era sempre os destinos de uma história da Arte no Brasil, 
seus tempos próprios, e os processos da Arte entre nós: Aca-
demia; Modernismo; Modernidade e Pós Moderno; Contempo-
râneo (do início dos anos 80). O manifesto da Transvanguarda, 
por exemplo, escrito por Achille Bonito Oliva em 1982 e publi-
cado pela revista  Artforum no mesmo ano, foi imediatamen-
te traduzido e estudado pelos monitores durante as aulas, ao 
prepararem-se para a Bienal de 83.

Com seriedade, ressaltou que o curso não era voltado para 
a formação de uma bienal específica, mas sim para preparar os 
monitores para o contemporâneo e para terem formação e infor-
mação o suficiente para fazer entrevista com os artistas. Lem-
brou com emoção do entusiasmo dos monitores, que acompa-
nharam, inclusive, a chegada e a desempacotamento das obras 
de arte. O resultado, afirmou, foi a sinergia do trabalho aplicado.

Ações democráticas

O projeto também abarcava outras propostas. Daisy defende 



o educativo como a fundamental e mais social das ações em 
uma Bienal. E por isso, teve a idéia de ir à FUNARTE (Fundação 
Nacional de Artes), pois essa fundação havia feito um levanta-
mento de todas as faculdades e escolas de artes plásticas, de-
sign e arquitetura do país. Lá, disse, coletou folhas e folhas de 
contatos. Soube depois de alojamentos gratuitos originalmen-
te destinados a atletas no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, 
próximo ao edifício da Fundação Bienal. O diretor da Secretaria 
estadual de Esportes e Turismo àquela época concedeu todo 
apoio e o mapeamento dos lugares, afirmou com entusiasmo, 
grandes dormitórios com capacidade de 14 beliches.

O passo seguinte foi preparar uma circular com a ajuda do 
Prof. Walter Zanini e enviá-la pelo correio, informando à escolas 
de todo o país os horários de visita com monitores, a disponibi-
lidade de alojamentos no Ginásio Poliesportivo, e o telefone da 
Bienal para o agendamento. As instituições ou grupos de alu-
nos tinham o trabalho de somente alugar o ônibus para vir a São 
Paulo - e o resultado foi uma grande procura, recorda orgulhosa 
a professora. Os jovens estudantes tinham um dia para fazer vi-
sita com educadores na Bienal e a oportunidade de passar três 
noites nos alojamentos, devido às grandes distâncias percorri-
das nestas viagens. Naquele momento, lembrou-se de institui-
ções que vieram de Belém, Mato Grosso, e Rio Grande do Sul. 

A idéia de democratização, acentuada pelo momento de 
abertura política, permeava todo o projeto - assegurou Daisy. 
Grupos menores dentro da Grande São Paulo como sindicatos 
de metalúrgicos, telefonistas e outras classes operárias; assim 
como associações de bairros (importantes na época) também 
receberam convites para visitar a Bienal, bem como de escolas 
municipais e estaduais. E deste modo deu-se início ao proces-
so de agendamento de visitas guiadas para públicos múltiplos.

As Dificuldades

Frequentemente, a professora destacava as dificuldades para 
a realização do projeto, ressaltando o apoio do presidente da 
Fundação Bienal na época Luis D. Villares, “homem de grande 
mente democrática”; e do curador Walter Zanini, “uma pessoa 
generosíssima”, pessoas preocupadas em atender os estudan-
tes que buscavam conhecimento.
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Havia uma secretária da Bienal ao telefone especialmente 
para fazer o contato com todas as escolas e faculdades brasi-
leiras e com os responsáveis do alojamento. E estamos falan-
do de 1981, não havia internet naquele momento, gostava de 
enfatizar a professora. Cartas assinadas por ela e pelo curador 
foram batidas para convidar os diretores das faculdades para 
visitas gratuitas à Bienal, além de oferecer a possibilidade de 
alojamento a confirmar via telefone. Segundo ela, todos recebe-
ram o convite um mês antes da abertura. A disponibilidade, dia 
a dia, dos alojamentos masculino e feminino era controlada por 
um tipo de carta quadriculada. Os quartos eram todos com be-
liches, realmente como se fosse uma hospedaria bem simples, 
mas era interessante para os alunos, disse.

Havia também chamadas da Bienal em circulares e fo-
lhetins a fim de convidar as camadas da população que não 
tinham acesso à exposição. Mas infelizmente - lamenta - não 
guardei nenhum. Indagada sobre o material educativo produ-
zido durante sua participação nas bienais, afirma que ainda os 
tem guardados, mas estão em meio a outros livros de sua biblio-
teca.  Enfim, apenas depois do processo de chamamento dos 
variados segmentos da sociedade e olhares culturais, a equipe 
se deparou efetivamente com a problemática do espaço.

O Espaço
 

Segundo Daisy, nas edições em que atuou, a coordenação do 
educativo acompanhou com atenção o trabalho dos arquitetos 
responsáveis pelo desenho da exposição. A professora apresen-
tou Aaron Cohen, responsável pelo projeto, como um profissional 
gentil e aberto. Também deixou muito claro que a configuração 
espacial das Bienais de 81 e 83 derivou exclusivamente do parti-
do conceitual definido pelo curador chefe – no caso, o Prof. Walter 
Zanini. Sobre a participação do educativo na discussão da con-
figuração espacial, revela que apenas acompanhou o processo. 
Queria somente ser informada para montar os diferentes roteiros 
de visitas – no mais, achávamos que não deveríamos interferir. 

O foco do educativo, completou a professora, é usar a pra-
xis adequada para atingir o público de diferentes perfis. Segun-
do ela, um arte educador não tem que interferir no programa 
da Bienal, e sim contribuir  com suas estratégias específicas. 



Revela ainda que não gosta das “certas tendências atuais de 
estratégias hegemônicas na arte educação”. Exemplificou este 
sentimento ao dizer que ficou louca quando uma vez lhe pro-
puseram a realização de uma atividade de desenho dentro do 
espaço expositivo: “imagina, é uma área absolutamente sacra-
lizada!”. Ao terminar o comentário, esclarece dizer isso por ser 
incisiva, mas não agressiva, e nem prepotente. 

A equipe do educativo das 16a e 17a Bienais, portanto, 
acompanhou todo esse processo por intermédio da própria 
Daisy, inclusive analisando as plantas da exposição. Segundo 
a professora, a consciência de como seria a feição da Bienal foi 
útil para estabelecer circuitos de visita para cada tipo de públi-
co. Pessoas de 3a idade, crianças, estudantes de artes, críticos 
e artistas. Também era preocupação do educativo pontuar coi-
sas apreensíveis, de modo que cada tipo de visita tivesse um 
discurso adequado para cada grupo. Os estudantes de arte e 
arquitetura particularmente, como vieram de muito longe, que-
riam saber de tudo, chegavam às dez horas e a visita não tinha 
hora para terminar – assegurou Daisy. “Eram visitas de duas, 
três horas, de cabo a rabo na Bienal”.

Os roteiros também eram organizados segundo a distri-
buição espacial. No depoimento, foi mencionado um grande 
roteiro, e roteiros personalizados conforme o perfil do grupo. No 
entanto, a preocupação maior da coordenadora era em ter boas 
visitas, com bons monitores. Com orgulho, lembra do nome de 
alguns monitores seus que se destacaram mais tarde no mundo 
da arte: Martin Grossmann, Ana Helena Curti, entre outros.

Desabafo
 
Em dado momento, desabafa ao dizer que atualmente não tem 
o menor entusiasmo pela Bienal. A antiguidade, afirma, e a 
dignidade maior da Instituição foi se desfazendo a favor da 
produção cultural internacional, com suas idéias hegemôni-
cas, e também devido à explosão da indústria cultural, com 
exposições espetaculosas. Ressaltou também que o Prof. 
Walter Zanini, percebeu muito bem esta contaminação comer-
cial, cada vez mais em outras bienais fora do Brasil. Defendeu 
ainda o professor como o herdeiro, talvez o último, do senti-
do primeiro que presidiu a fundação da Bienal de São Paulo 



anexos | 153

como um grande evento internacional de cultura, de ação e de 
divulgação da arte. 

Fluxus

Sobre a participação do Grupo Fluxus na Bienal de 83, Daisy se 
perde nos pensamentos. Foi inesquecível, recorda. Foi maravi-
lhoso. Comentou a abertura absoluta dos artistas do  grupo e as 
ações realizadas, que envolveram instalações e um happening 
no primeiro dia da mostra. Disse ainda que eles se inter-relacio-
navam com o público de uma forma absolutamente aberta, e as 
coisas fluíam. Os arte educadores estavam sempre junto dela e 
do público e participaram também dessa interação com o Fluxus.

A Bienal no contexto de uma ditadura e a arte  
educação hoje

Ao comentar o contexto sociopolítico do Brasil durante as edi-
ções em que trabalhou, Daisy apresenta as seguintes informa-
ções: com o enrijecimento da Ditadura Militar Brasileira na dé-
cada de 70, 4% dos países deixaram de participar da Bienal. 
Existiu uma recusa internacional por parte dos artistas devido à 
situação política brasileira. A visitação baixou tremendamente. 
Em 1971, não eram mais que 30.000 visitantes.  Apenas nos 
anos 80, aponta a professora, com o começo da abertura polí-
tica, e também com a ajuda do prestígio internacional do nome 
do Zanini, houve o começo de uma melhora gradual na situação 
política internacional nas Bienais, voltando os países que antes 
tinham abandonado o evento.

Após alguns cafés Daisy, enfim, encerra a entrevista, com 
uma reflexão sobre a arte educação nos dias de hoje: 

Estamos na época da transdisciplinaridade, deve haver uma 
abertura, uma conexão, vasos comunicantes entre as várias 
posturas diante da arte. Cada vez mais a Arte Educação é im-
portante - essencial – mas a Arte Educação precisa ter uma 
postura histórica, conhecer profundamente a história da arte 
para poder ser tradutora ou fazer a intermediação do conhe-
cimento. Senão ela pode ser, como se diz na Itália, ‘tradutore, 
traditore’, ou seja, o tradutor pode ser um traidor”.



A exposição Fernando Pessoa:
plural como o universo
(Artigo publicado no catálogo oficial do Brasil na Quadrienal 
de Praga de 2011: SOUZA, Lucas Fabrizzio Laquimia de. A ex-
posição Fernando Pessoa – Plural como o Universo. In: VIANA, 
Fausto (org.). Diário das Escolas – cenografia. Rio de Janeiro: 
Funarte, 2011)

 
O Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa abriu as suas portas no dia 
21 de março de 2006, seis anos depois da Mostra Brasil+500, 
marco para a história das exposições brasileiras quanto à abor-
dagem espacial – a primeira a substituir “expografia” por “ceno-
grafia” no mundo das artes paulistano. O projeto do museu foi 
desenvolvido por uma equipe multidisciplinar composta diver-
sos profissionais, do campo da museologia, sociologia, etimo-
logia, literatura, artes etc. O Governo do Estado de São Paulo é 
a instituição responsável pela sua concepção e implantação. A 
conceituação e execução do projeto, porém, foi orientada pela 
Fundação Roberto Marinho, empresa conveniada ao Estado.

 Essa parceria resultou em uma abordagem diferenciada 
das demais instituições museológicas do país: usar recursos in-
terativos baseados em tecnologia de ponta para desenvolver o 
conteúdo das exposições. O Museu da Língua foi uma das pri-
meiras instituições brasileiras com o maior foco na exposição, 
e não o seu acervo. Como uma instituição dedicada à difusão e 
valorização da língua portuguesa, tem como foco o patrimônio 
imaterial. Logo, com ele surgiu a questão: como expor, trazer 
visibilidade e materialidade para uma manifestação cultural es-
sencialmente imaterial?

 Exposições cenografadas foram apresentadas como so-
lução. A imaterialidade da língua traz certa liberdade para o 
museu. Em vez de ter de exaltar objetos de arte, o que implica-
ria no cuidado pra não interferir na sua estética, cabe às expo-
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sições cenografadas deste museu exaltar aspectos da língua 
portuguesa a partir de uma estética palpável. Ou seja, dar cor, 
textura, volume, enfim, materialidade física a algo que não deixa 
de ter corpo, textura ou cor, mas é imaterial.

O Museu conta com uma área aproximada de 4.333 m2 

distribuída em 3 andares. Além das exposições permanentes e 
temporárias, compõem sua programação contação de histórias, 
pequenos espetáculos de teatro e de música, cursos gratuitos, 
ciclos de leitura, palestras e outras ações de difusão e formação.

A exposição permanente

A exibição permanente ocupa dois andares. No terceiro andar, 
o visitante tem a oportunidade de assistir filmes sobre litera-
tura e sobre as origens da língua portuguesa falada no Brasil, 
além de interagir com projeções e áudio no espaço chamado 
“Praça da Língua”. 

Os 106 m da lateral do piso expositivo do segundo andar 
são preenchidos por uma tela com projeções simultâneas, cujo 
foco é expor a língua portuguesa no dia a dia e a história de 
seus usuários. Jogos e outras atividades interativas preenchem 
o espaço expositivo em diversos totens. Uma sala é exclusi-
vamente dedicada a um jogo etimológico, em que o visitante 
pode explorar as origens e significados das palavras enquanto 
brincam de inventar palavras novas. 

As exposições temporárias

Em um primeiro momento, a crítica foi severa com o formato 
edutainiment do museu, pioneiro no Brasil. Acusavam-no de 
promover a interatividade pela interatividade, de faltar com foco 
pelo excesso de informações, além de desviar a atenção do 
principal suporte de manifestação documental da língua: os li-
vros. Apesar de todos os recursos interativos e aparato tecnoló-
gico da exposição permanente, são as exposições temporárias 



– nem sempre high tech - que atraem a maior parte do público. 
Curiosamente, essa parte da programação não estava no pro-
jeto original do museu.

Este é o programa que permitiu que o Museu da Língua 
Portuguesa se tornasse um importante espaço de experimenta-
ção em cenografia de exposições em São Paulo, abrindo cami-
nho para a redenção do estigma inicial. As mostras temporárias 
tem provado seu potencial ao promover um contraponto entre 
arte e tecnologia, ao propor uma abordagem multissensorial 
como porta para um relacionamento humano com a língua, ca-
tivando o público e incentivando a leitura. 

Desde a inauguração, diferentes artistas do espaço bra-
sileiros como Pedro Mendes da Rocha, Daniela Thomas e Bia 
Lessa foram convidados a projetar exposições, resultando em 
mostras de caráter diversificado. O caráter experimental permi-
te assumir riscos no campo da exposição. As mostras que pas-
saram pelo museu colecionaram recursos que deram mais ou 
menos certo, caminhando em direção a mostras mais coesas 
visualmente e, principalmente, quanto à experiência propor-
cionada ao visitante. Nesse contexto surge Fernando Pessoa 
– plural como o universo.

Fernando Pessoa – plural como o universo

Em cartaz no período entre 24 de agosto de 2010 e 30 de ja-
neiro de 2011, a exposição Fernando Pessoa – plural como o 
universo explora a vida e trabalho do escritor e poeta portu-
guês. Com curadoria de Carlos Felipe Moisés e Richard Zenith, 
e cenografia da exposição por Helio Eichbauer. 

O trabalho de Helio Eichbauer como cenógrafo de exposi-
ções, é relevante não somente pela sua grande formação – foi 
discípulo de Joseph Svoboda -, mas também pela sua meto-
dologia de trabalho. Antes de desenhar qualquer croquis para 
um espetáculo, Helio mergulha em um estudo aprofundado das 
relações autor-texto-literatura. Estabelece referências bibliográ-
ficas antes mesmo das imagéticas. Para ele, o texto é a gran-
de fonte a ser explorada. Sua metodologia como cenógrafo é, 
portanto, em dar materialidade e forma para uma matéria bruta. 
E foi a partir deste raciocínio que desenvolveu o desenho da 
exposição.

Exposição Fernando Pessoa – plural como o uni-
verso, hall de entrada. Foto: Lucas Fabrizzio.
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O ponto de partida da curadoria da exposição que home-
nageia o poeta português é a frase “Sê plural como o univer-
so!”. Carlos Felipe Moisés, um dos curadores da mostra, revela 
em entrevista as expectativa da curadoria quanto à recepção 
do público: o visitante aceitar o desafio de não haver nada de 
fixo, definitivo ou consagrado sobre Fernando Pessoa. Visitar 
uma exposição para ter contato com esse autor significaria, 
portanto, aceitar uma grande margem de dúvida. Não há itine-
rário para a obra de Fernando Pessoa, há diversos caminhos a 
serem explorados, afirma o curador.

Exploração é palavra chave da exposição. Helio absorveu 
o conceito curatorial para projetar ambientes para que o visi-
tante experimentasse os diferentes universos do autor, famoso 
pelos seus heterônimos. Grandes imagens de Alberto Caieiro, 
Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares, além do 
próprio Fernando Pessoa, recepcionam o visitante ao entrar no 
espaço expositivo.

Após alguns segundos de exploração percebe-se que as 
fotografias impressas em tecido cobrem apenas uma face do 
que seriam caixas de madeira. O público é convidado a entrar 
nessas caixas - inspiradas nas pequenas mansões do teatro 
medieval – e, metaforicamente assumindo a identidade do he-
terônimo do autor, pode apreciar uma série de excertos proje-
tados nas paredes internas. Com um movimento do braço, as 
palavras desaparecem revelando o próximo trecho. Imagens do 
autor povoam todos os cantos, assim como trechos de textos, 
poemas, cartas. Uma sala revestida de espelhos evidencia um 
texto enquanto vozes revelam as múltiplas identidades do autor. 

Helio ainda optou por dar ênfase na experiência insubsti-
tuível de sentar e apreciar um livro. Várias publicações em di-
versas línguas ficam expostas em uma grande mesa, localizada 
na porção mais ampla da exposição. 

O visitante pode optar por ler algum livro (incluindo o li-
vro virtual projetado contendo a reprodução do manuscrito de 
“Mensagem”); observar documentos, desenhos, maquetes 
expostos; assistir os vídeos de arte feitos especialmente para 
a exposição (“Pessoas” de Carlos Nader e Antônio Cícero, e 
“Limite”, de Mario Peixoto); ou brincar com a projeção sobre 
a areia que revela mais textos de Fernando Pessoa - depois 
apagados pelo vento ou ondas do mar virtuais.



Considerações sobre a experiência individual do 
visitante

Na exposição percebe-se o tom da transitoriedade. Presente 
tanto na efemeridade dos recursos audiovisuais empregados, 
quanto no próprio indivíduo, ou o fluxo deles, ao flanarem pela 
exposição. Eis a dúvida de conhecer Pessoa, alma multiface-
tada e fragmentada. Sólida, porém oscilante, como o pesado 
pendulo exposto na porção central da sala, encerrado por véus 
semitransparentes.

A cenografia para Plural como o universo, pode ser con-
siderada simultaneamente Mediadora e Conectora: ou seja, 
problematiza o conceito curatorial ao mesmo tempo que o rela-
tiviza devido à forte presença de sua carga estética e concei-
tual inerente. Mas também é essencialmente Materializadora, 
por materializar a literatura de Pessoa. Recursos como recortes, 
corredores e passagens labirínticas, em contraste com os de-
ságües em espaços abertos, fazem da trajetória do indivíduo e 
suas decisões, quanto a rumos e caminhos, parte crucial para 
a efetivação da experiência.

Por exemplo, ao entrar na mostra, o indivíduo para por uma 

fase de descoberta orientada, percebendo a multiplicidade de face-

tas do autor por meio do texto literário escrito por cada heterônimo. 

O espaço introdutório é manipulado por meio da escala, da mesma 

maneira que era feita nas grandes exposições fotográficas do meio 

do século XX, como “The Family of Men” (1955).

Na primeira metade da exposição, a forte presença de 
Fernando Pessoa - a partir da constante repetição do rosto do 
artista - confunde-se com as impressões individuais. O encontro 
entre artista e visitante se dá pela escolha do último em desve-
lar os textos e explorar a exposição. Deste modo, ao encontrar-
-se com excertos escritos por um dos heterônimos, o visitante 
encontra a possibilidade de deparar-se consigo mesmo. Outras 
vezes a sensação é mais física, por meio dos inúmeros espe-
lhos retorcidos. Recortes, nichos e transparência ora ocultam, 
ora revelam camadas de informação imagéticas ou textuais, 
resultando na fragmentação da experiência do visitante, con-
forme era a proposta da curadoria. O espaço media o conceito 
curatorial por meio da indução do comportamento errante do 
visitante, atuando nas suas impressões primárias, que suscitam 

Exposição Fernando Pessoa – plural como o uni-
verso. Foto: Yugo Tanaka. Divulgação Museu da 
Língua Portuguesa.
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ações, despertam a memória para criar diversas conexões e 
interpretações sobre os excertos espalhados pela mostra. 

Em contraste com a transitoriedade das identidades de 
Pessoa, está a segunda parte da exposição. O espaço convi-
da o visitante a outro tipo de apreciação da mostra. Pede um 
outro tempo. Corredores, salas, caixas e recortes dão lugar a 
uma sala ampla, com bancos e mesas que mudam a percep-
ção do visitante. O local propõe um distanciamento do universo 
multifacetado para tornar-se um refúgio para a apreciação da 
produção literária do autor. Nesta mesma atmosfera seguem 
as reinterpretações da obra de pessoa com vídeos e com a 
instalação do próprio Helio, envolvendo não só projeções de 
textos, mas também o contexto do mar, e imagens que ocultam 
um pêndulo. Uma licença poética em que o espaço expositivo 
transforma-se na própria obra de arte. Conectora. 

Apenas depois dessa jornada que os visitantes encontram 
um corredor com os fatos que envolveram a vida de Pessoa, 
indicando o fim do mito de visita à exposição. Ao alcançar o 
final do corredor depois de ter experimentado - em seu tempo 
- a inquietude e transitoriedade da literatura do autor, seguido 
pelo deleite de apreciar e refletir - com o devido distanciamento 
– sobre o teor de suas palavras, o visitante revisita o seu ponto 
de partida com um olhar transformado sobre cada heterônimo 
antes de deixar a exposição. Assim, depois de tomada a cons-
ciência da experiência vivida, o visitante poderá usar a vivên-
cia da matéria exposição para povoar o próprio imaginário para 
verticalizar o tema abordado e produzir diversas interpretações 
sobre a literatura de Pessoa.
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