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A arquitetura é o jogo sábio, correto e
magnífico dos volumes reunidos sob a luz.

Le Corbusier



RESUMO

FIGUEIREDO, Fernando Stankuns de Paula. Novo Mundo do Espaço: Le Corbusier e o papel da fo-
tografia na mediação entre o público e a arquitetura. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Pós-Graduação Interunidades em Estéti-
ca e História da Arte. Área de Concentração: Teoria e Crítica da Arte.

O foco principal desta dissertação é o estudo da relação entre arquitetura e fotografia, ten-

do como premissa o fato de que o registro fotográfico nunca é neutro e sempre apresenta

uma versão particular sobre aquilo que registra. A pesquisa trata especificamente da expo-

sição Le Corbusier - Novo Mundo do Espaço (New World of Space), organizada pelo The

Institute of Contemporary Art de Boston (ICA) em 1948 e realizada também no MASP em

1950, com utilização de muitas fotografias. Buscamos contribuir para o estudo do papel da

fotografia na mediação entre o público e a arquitetura nos museus modernos, espaço de di-

fusão e afirmação de ideias no campo da arquitetura e cultura modernas. O arquiteto fran-

co-suíço Le Corbusier, cuja obra foi apresentada na exposição estudada, é considerado um

dos maiores protagonistas do modernismo. Expoente da arquitetura moderna, era também

um grande conhecedor da fotografia. O arquivo histórico do MASP e o acervo do Instituto

Lina Bo e Pietro Maria Bardi forneceram as principais fontes para enfrentar o tema da pes-

quisa e especificamente da exposição, cuja descrição minuciosa e análise constam desta

dissertação. As perguntas que nortearam esse estudo foram: qual é o valor que a fotografia

assume nas exposições de arquitetura? Será que ela pretende trazer a realidade na forma

de documento ou seria uma (re)interpretação dos que nos é apresentado pelos arquitetos

em seus projetos? As fotografias são apresentadas a partir de seu valor artístico ou infor-

mativo? E qual seria a relação das fotografias com os outros elementos da exposição, tais

como desenhos e maquetes? Concluímos, por meio de nosso estudo, que o projeto expo-

gráfico do MASP para a montagem da exposição de Le Corbusier mostrou-se mais moder-

no e arrojado do que o da instituição onde a mostra foi organizada originalmente e mais

condizente com a proposta da obra do arquiteto. 

Palavras-chave: fotografia de arquitetura; museu moderno; arquitetura moderna; Le Cor-

busier; MASP.



ABSTRACT

FIGUEIREDO, Fernando Stankuns de Paula.  New World of  Space: Le Corbusier  and the role of
photography in the mediation between the audience and architecture. Dissertation (Master degree) -
Faculdade de Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas da Universidade  de São Paulo. Graduate in
Aesthetics and Art History. Concentration Area: Theory and Art Criticism. 

The main focus of this dissertation is the study of the relation between architecture and pho-

tography, based on the premise that the photographic register is never neutral and always

presents a particular version of what was registered. This research is specifically about the

exhibition New World of Space held by The Institute of Contemporary Art in Boston (ICA) in

1948 which was also presented by the Museu de Arte de Sao Paulo (MASP) in 1950, includ-

ing many photographs. We intend to contribute to the study of the photograph’s role in the

mediation between public and architecture in the modern museums, considered the place

for diffusion and ideas statements on the architecture and modern culture fields. French-

Swiss architect Le Corbusier, whose work is  presented in the exhibition in study is con-

sidered one of the most outstanding protagonist of Modern Movement. Considered to be

the exponent of architectural modernism, Le Corbusier also had a great knowledge about

photography.  MASP’s historical  archives and the collection of Lina Bo and Pietro Maria

Bardi Institute were the main source of information for this research and specifically for the

exhibition itself,  which detailed description and analysis can be found here. The present

study was guided by the following questions: what is the value of photography on architec-

tural exhibitions? Does photography intends to show the truth as a document or is it a (re)in-

terpretation of what is presented to us by the architects in their projects? Are the photo-

graphs presented for their artistic or informative value? And what is the relation between

photography and the other elements of the exhibition, such as sketches and models? Based

on our studies our conclusion is that the expographic project in MASP is more modern and

aldacious, in accordance with Le Corbusier’s work proposal.

Keywords: architectural photography; modern museum; modern architecture; Le Corbusier;

MASP.
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INTRODUÇÃO

A linguagem da fotografia marca nossa cultura arquitetônica. Não há monumento ou edifí-

cio importante que não tenha sido fotografado e a formação dos profissionais da área de

arquitetura se dá pela força dos exemplos visuais, embora a percepção espacial da arquite-

tura seja sinestésica. Muitas vezes não só a primeira, mas a única impressão de um edifício

fundamenta-se em uma fotografia, da mesma forma como prêmios são concedidos, deba-

tes públicos conduzidos e críticas realizadas tendo como base evidências fotográficas con-

sideradas “irrefutáveis” (ELWALL, 2004, p. 5). Assim, a fotografia age como elemento divul-

gador de mensagens e é utilizada também para fins promocionais. No entanto, embora a

imagem fotográfica  tenha  se  tornado  fundamental  para  o  conhecimento,  divulgação  e

aprendizado da arquitetura, reflexões que abordem a relação entre arquitetura e fotografia

ainda não são muito comuns, principalmente no Brasil, assim como estudos sobre a institu-

cionalização da arquitetura brasileira. A fotografia parece ser considerada como um docu-

mento objetivo, um suporte que divulga a arquitetura de maneira neutra e que não necessi-

ta de uma análise crítica para ser bem compreendido.

O foco principal desta dissertação é o estudo da relação entre arquitetura e fotografia, ten-

do como premissa o fato de que o registro fotográfico nunca é neutro e sempre apresenta

uma versão particular sobre aquilo que registra. Esse tema será analisado a partir de um es-

tudo de caso: a exposição Le Corbusier - Novo Mundo do Espaço (New World of Space),

organizada e apresentada pelo The Institute of Contemporary Art – Boston (ICA) em 1948 e

remontada depois no Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1950. Esta pesquisa de Mes-

trado buscou contribuir para o estudo do papel da fotografia na mediação entre o público e

a arquitetura nos museus modernos, bem como para o estudo do processo de instituciona-

lização da arquitetura pelos museus. 

A relação entre arquitetura e fotografia nos museus modernos apareceu pela primeira vez

na criação do Departamento de Arquitetura  do Museu de Arte  Moderna de Nova York

(MoMA), EUA, em 1932, nas aquisições que o museu fez para o seu acervo e no discurso

de seus diretores. No Brasil, essa relação se iniciou no MASP com a realização de muitos

eventos importantes relacionados à arquitetura nos dez primeiros anos de existência do

Museu – período que vai de 1947 a 1957 –, incluindo a utilização de fotografias em suas ex-

posições.
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Em 1947 o Museu de Arte de São Paulo (MASP) foi inaugurado trazendo uma nova ideia de

museu para os brasileiros como uma instituição viva e participante, em consonância com o

Museu de Arte Moderna de Nova York (cf. SCHINCARIOL, 2000, p. 159; MOTTA, 2003, p.

21). Esse tipo de museu abriu um espaço especial para a arquitetura em função do ideário

do modernismo que considerava a arquitetura como uma das modalidades da arte moder-

na. Até então a arquitetura não tinha espaço nos museus.  Isso aconteceu porque houve

uma ampliação do campo da arte pelo modernismo, o que possibilitou a realização de ex-

posições de arquitetura nos museus. 

Nesse contexto a fotografia teve um grande destaque. No período coberto por este projeto

a fotografia colocou-se como mediadora entre a arquitetura moderna e o público e foi utili-

zada pelos museus como ferramenta didática para fazer com que as pessoas entendessem

e apreciassem os novos espaços arquitetônicos. Educar o público em geral sobre o desen-

volvimento da cultura do modernismo era um dos propósitos das exposições de arquitetura

realizadas nos museus modernos,  considerando que fotografias e maquetes geralmente

eram mais acessíveis a esse público do que desenhos de arquitetura, principalmente quan-

do as novas formas da arquitetura ainda não eram familiares. Buscamos, enfim, estudar os

museus modernos brasileiros como espaço de difusão e afirmação de ideias no campo da

arquitetura e cultura modernas e a contribuição que a fotografia teria exercido nesse pro-

cesso.

Ao investigarmos o papel da fotografia na mediação entre o público e a arquitetura no mu-

seu moderno nos deparamos com algumas questões que buscamos responder. Qual o va-

lor que a fotografia assume nas exposições de arquitetura? Será que ela é utilizada para

trazer a realidade na forma de documento ou seria uma (re)interpretação do que nos é apre-

sentado pelos arquitetos em seus projetos? Nas exposições de arquitetura realizadas, e

nas publicações derivadas, as fotografias são apresentadas a partir de seu valor artístico ou

informativo? E qual seria a relação das fotografias com os outros elementos da exposição,

tais  como desenhos e maquetes,  por exemplo? A fotografia de arquitetura assumiria o

mesmo papel ao registrar maquetes e desenhos, ou seja, outros tipos de representações

de projetos que não existem enquanto obra construída?

A pesquisa serviu não apenas para estudar a exposição propriamente dita, mas também in-

vestigar o seu papel na difusão da obra do arquiteto Le Corbusier no Brasil.  O arquiteto

franco-suíço é considerado um dos maiores protagonistas do modernismo, tendo estabele-

cido preceitos importantes seguidos em todo o mundo ocidental. No cenário brasileiro sua

importância se verifica, por exemplo, em sua participação como convidado na elaboração

18



do projeto do prédio do Ministério da Educação e Saúde (MES) no Rio de Janeiro, em con-

junto com a equipe formada pelos arquitetos brasileiros Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e ou-

tros importantes nomes da arquitetura brasileira. O edifício é considerado a primeira aplica-

ção dos cinco princípios defendidos por Le Corbusier para uma arquitetura nova, o que o

torna especialmente importante para a arquitetura moderna: a utilização de pilotis, a facha-

da livre, o terraço jardim, a fachada de vidro e a planta livre. Certamente o arquiteto francês

influenciou diversas gerações de profissionais da área que puderam ver nesse prédio a ma-

terialização das teorias do mestre.

Sobre as fontes utilizadas para essa pesquisa privilegiamos os documentos encontrados

principalmente em duas instituições: o MASP e o Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi. O

MASP possui um arquivo histórico com importantes documentos sobre os eventos ligados

à arquitetura, muito bem organizado e acessível, além de farto material sobre a exposição

Novo Mundo do Espaço de Le Corbusier. A análise da exposição por meio desses docu-

mentos nos permite entender a importância dos eventos de arquitetura para o MASP. Atra-

vés da correspondência relacionada à exposição, encontrada no próprio Museu e também

no Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, pudemos obter muitas outras informações úteis.

Durante a pesquisa consideramos necessário transcrever toda a correspondência encontra-

da, relativa ao processo de envio da mostra ao Brasil, que se encontrava dispersa em dife-

rentes pastas nestas instituições.  Esse foi  um trabalho minucioso e demorado,  mas se

constituiu em uma fonte muito rica para a pesquisa e foi privilegiada nas análises que cons-

tam nessa dissertação. A reunião desse material em um volume anexo dessa dissertação

visa disponibilizá-lo pela primeira vez em conjunto.  

Esta dissertação foi estruturada em três capítulos. O primeiro, Le Corbusier: fotografia, ar-

quitetura e museu, apresenta um panorama sobre os principais temas abordados e a revi-

são bibliográfica sobre os estudos relativos à relação entre arquitetura e fotografia, bem

como sobre a presença da arquitetura nos museus modernos. O capítulo dois apresenta a

descrição da exposição tendo como base diferentes fontes de pesquisa. Primeiro a partir

dos documentos e da iconografia, a seguir por meio da comparação dos catálogos publica-

dos e, por fim, traçamos a história da exposição a partir da correspondência depositada

nos arquivos. O terceiro e último capítulo, Le Corbusier e o Novo Mundo do Espaço: a ex-

posição em contexto, propõe uma análise crítica da exposição por meio da comparação

entre a versão da exposição montada no MASP em 1950 e a mostra original montada no

ICA em 1948. É importante esclarecer que assumimos em nossa análise a existência de

uma única exposição, que teve uma montagem original em Boston e outra realizada poste-

19



riormente no Brasil. Esta segunda foi muito diferente da primeira pelos motivos que iremos

apontar. Esse capítulo trata também das relações entre alguns personagens envolvidos no

projeto da exposição e da repercussão da mostra.

*

A minha formação como arquiteto e urbanista, além do trabalho profissional desenvolvido

nos últimos anos como fotógrafo de arquitetura, foram a base do meu interesse pelo tema

desta pesquisa. Não se trata, portanto, de uma dissertação produzida por um teórico. Este

trabalho foi realizado do ponto de vista de quem atua na prática da arquitetura, mais espe-

cificamente na fotografia de arquitetura. Em função disso, ao longo do Mestrado precisei in-

vestir no aprendizado da escrita e dos métodos da pesquisa acadêmica, o que me tomou

bastante tempo e exigiu grande esforço. A definição do recorte é decorrência direta das ati-

vidades desenvolvidas na disciplina de pós-graduação Espaços da Arte: arquitetura, foto-

grafia e museu e relaciona-se com a linha de pesquisa desenvolvida, nos últimos anos, por

minha orietadora, a profa. Dra. Helouise Costa, como docente da Universidade de São Pau-

lo. Considerei a pesquisa acadêmica prioritariamente como uma ferramenta de aperfeiçoa-

mento profissional e oportunidade de reflexão crítica sobre minhas atividades. Isso não sig-

nifica que eu não tenha me preocupado em oferecer uma contribuição para os estudos da

área. Espero que essa pesquisa possa colaborar para o aprofundamento do estudo sobre a

exposição de Le Corbusier no MASP por outros pesquisadores no futuro, especialmente

em função dos questionamentos realizados e da sistematização de fontes que me empe-

nhei em disponibilizar.
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CAPÍTULO 1

Le Corbusier: fotografia, arquitetura e museu
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[1.1] Le Corbusier, projeto da casa dom-ino
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Le Corbusier: fotografia, arquitetura e museu 

Le Corbusier é um nome fundamental para a arquitetura moderna. Nascido a 1887 numa pe-

quena cidade da Suíça, registrado como Charles-Edouard Jeanneret, foi com o pseudônimo 

de Le Corbusier, adotado em 1920, que se tornou conhecido tendo influenciado diversas 

gerações de arquitetos. Não foi somente arquiteto e urbanista, mas também escritor, pintor 

e escultor. Muito jovem, com cerca de 18 anos, autodidata, construiu o seu primeiro projeto 

de residência em sua cidade natal. Contribuiram para o desenvolvimento de sua capacidade 

intelectual algumas viagens que realizou em sua juventude: Milão, Florença, Siena, Bolonha, 

Pádova, Veneza dentre outras cidades italianas; Budapeste e Viena e, também algumas ci-

dades alemãs. Por fim fixou-se em Paris, onde trabalhou como desenhista no estúdio de 

Auguste e Gustave Perret. Este teria sido, segundo o historiador de arte Giulio Carlo Argan, o 

primeiro escritório a utilizar o concreto aparente nas construções (ARGAN, 1992, p. 670). Em 

1911, aos 23 anos, empreendeu o que chamou de “viagem para o Oriente”, visitando cidades 

como Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste, Istambul e Atenas, dentre outras, o que 

rendeu muitos desenhos e anotações em seus cadernos, além de centenas de fotografias.

Estabeleceu-se definitivamente em Paris em 1917. Nesta cidade conheceu muitos artistas, 

dentre eles Georges Braque e Pablo Picasso, assim como Fernand Léger e Amédée Ozen-

fant, com os quais estabeleceu parceria importante mais tarde. Nessa época, Le Corbusier 

conheceu também Walter Gropius e Mies Van der Rohe, importantes arquitetos alemães 

ligados a Bauhaus, e iniciou seus estudos para o projeto da casa de concreto dom-ino (cf. 

ilustração 1.1 - página anterior). 
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Foi com Ozenfant e o poeta Paul Dermée que, em 1919, lançou a revista L’Esprit Nouveau, 

publicada até 1925. Percebendo as publicações como meio de divulgação importante das 

ideias do movimento moderno na arquitetura, publicou dezenas de livros, dentre eles Vers une 

Architecture1, de 1923 e Quand les Cathédrales étaient blanches2, de 1937. Publicou também 

revistas, como a L’Urbanisme, de 1924, e redigiu muitos artigos, em geral provocativos e em 

tom revolucionário, unindo seu gosto a sua capacidade de escrever e de diagramar.

Durante os anos 1920, Le Corbusier deu aulas e proferiu conferências em várias cidades da 

Europa: Paris, Genebra, Lausanne, Praga, Madri, Barcelona, Moscou. Construiu, na França, 

a Cook Villa3 (Boulogne-sur-Seine), Church House (Ville d’Avray), House Ternisien e Salvation 

Army - shelter for transients (Paris) e, House Guiette (Antuérpia, Bélgica) e Centrosoyus Pala-

ce (Moscou, Rússia) (cf. ilustração 1.2).

Nos anos 1930, Le Corbusier tornou-se cidadão da França, onde tinha aberto seu estúdio 

anos antes; porém não fez carreira apenas nesse país nem suas ideias se restringiram ao 

continente europeu, tendo as espalhado por vários continentes por meio de publicações. 

Suas viagens pelo mundo também contribuíram para divulgação de suas ideias, três delas ao 

Brasil, ora de conhecimento ora para aulas e conferências. Nesse período construiu, dentre 

outras obras, Beistegui penthouse (Paris, França), House of Mme Hélène de Mandrot (Pradet, 

França) (cf. ilustração 1.3), Clarté apartment house (Genebra, Suíça) e Swiss Building (Cidade 

Universitária de Paris, França).

Le Corbusier foi um dos fundadores dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 

(CIAM)4. Em 1933, realizou-se a quarta edição desse evento, que gerou a Carta de Atenas, 

documento para o qual Le Corbusier muito contribuiu, tendo sido seu redator final. A Carta 

de Atenas definiu os termos do urbanismo moderno, trazendo conceitos como a cidade fun-

cional (a divisão entre as áreas residenciais, de lazer e trabalho, por exemplo), cidade-jardim 

(altos edifícios circundados por áreas verdes) e a propriedade pública do solo em todo o mu-

nicípio. Influenciou o desenvolvimento de cidades na Europa após a II Guerra e também na 

América do Sul. Considera-se o Plano Piloto de Brasília (cf. ilustração 1.4), capital brasileira 

planejada por Lucio Costa no final dos anos 1950, como a máxima aplicação dos princípios 

da Carta em todo o mundo.

1 Publicado em inglês como Towards a New Architecture em 1923 e, em português, anos depois, como Por uma 
Arquitetura.

2 Publicado em inglês como When the Cathedrals were white em 1947 e, em português, como Quando as 
catedrais eram brancas.

3  Para fins de padronização, seguimos a nomenclatura, em inglês, contida no catálogo da exposição Le 
Corbusier - Novo Mundo do Espaço (New World of Space) acontecida em Boston (LE CORBUSIER, 1948), 
para os nomes dos projetos e edifícios de autoria de Le Corbusier apresentados nesta dissertação.

4 CIAM, do francês Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, uma organização e uma série de eventos 
organizados pelos principais nomes da arquitetura moderna internacional a fim de discutir rumos nos vários 
domínios da arquitetura, de 1928 a 1956. Além de Le Corbusier, aparecem como membros sênior na fundação 
Karl Moser, Sigfried Giedion e Walter Gropius.
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[1.3] Le Corbusier, House of Mme Hélène de Mandrot, Pradet, França

[1.2] Le Corbusier, projeto Centrosoyus Palace, Moscou, Rússia

[1.4] Parte do Plano Piloto, projeto de Lucio Costa, Brasília
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Durante a realização do quarto CIAM, realizado no navio que fez a rota Marselha-Atenas-
Marselha, o arquiteto franco-suíço conheceu o italiano Pietro Maria Bardi com quem travou 
amizade. Bardi, então galerista, viria para o Brasil no final da década de 1940 e contribuiria 
com a fundação do Museu de Arte de São Paulo (MASP) por Assis Chateaubriand, museu do 
qual se tornaria diretor e onde ocorreria em 1950 uma grande exposição retrospectiva com a 
obra de Le Corbusier, Novo Mundo do Espaço (New World of Space), como veremos adiante 
(cf. capítulos 2 e 3).

Em 1929, Le Corbusier visitou a América do Sul, passando por Buenos Aires, na Argentina, 
e Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, onde desenvolveu alguns projetos urbanísticos (cf. 

ilustração 1.5). Em 1935, ocorreu sua primeira viagem aos EUA. Deu aulas em Boston, Chi-
cago, Filadélfia, Madison e Hartford. No ano seguinte, 1936, é a vez da sua segunda viagem 

ao Brasil. .

Durante sua segunda viagem ao Brasil, ficou algumas semanas no Rio de Janeiro, onde além 

de dar aulas contribuiu com a equipe de arquitetos designada para o projeto da nova sede 

do Ministério da Educação e Saúde na cidade, formada por Lucio Costa (1902 - 1998), Os-

car Niemeyer (1907), Alfonso Reidy (1909 – 1964), Carlos Leão (1906 – 1983), Jorge Moreira 

(1904 – 1992) e Ernani Vasconcellos (1909 – 1988). O prédio foi construído no início dos anos 

1940 e oficialmente inaugurado em 1945 por Getúlio Vargas. É um edifício importante, um 

marco da arquitetura moderna, considerado um dos primeiros edifícios verticais modernos 

[1.5] Estudo de Le Corbusier para a cidade de São Paulo, 1929. 
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do mundo a adotar os cinco pontos da arquitetura definidos justamente por Le Corbusier 

ainda nos anos 1920 e progressivamente aplicados em algumas de suas construções até 

chegar à uma aplicação concisa na Villa Savoye, no início dos anos 1930. Relevante na histo-

riografia da arquitetura moderna brasileira, conhecido pelo conturbado processo de escolha 

(inicialmente houve um concurso público e em seguida, após seu cancelamento, o próprio 

Ministro Gustavo Capanema designou a equipe de arquitetos liderada por Lucio Costa como 

responsável pela execução do projeto), e conhecido principalmente pelo fato de ter os cinco 

pontos da arquitetura moderna aplicados na sua construção, o prédio do Ministério ainda 

teve agregado à sua história mais uma polêmica, anos mais tarde, na época da exposição 

Le Corbusier – Novo Mundo no Espaço no MASP, desvelada na troca de cartas entre Bardi 

e o arquiteto. Le Corbusier, ressentido, reivindicou supostos honorários não recebidos pelo 

projeto desenvolvido anos antes. Reivindicação não atendida, como veremos no capítulo 2. 

Os cinco pontos da nova ar-

quitetura aplicados no edifício 

sede do Ministério da Educa-

ção e Saúde do Rio de Janeiro 

(cf. ilustração 1.6 - atual Palá-

cio Gustavo Capanema) pelos 

arquitetos brasileiros eram: es-

trutura independente do fecha-

mento, ou seja, paredes e ja-

nelas independentes de vigas 

e pilares; construção elevada, 

sobre pilotis, permitida pela es-

trutura independente, liberan-

do o solo para outras funções; 

fachada livre, com janelas de 

vidro em toda sua extensão; 

liberdade e flexibilidade para 

o arranjo interno do edifício 

pela laje livre e, com o telhado 

não mais dependente de uma 

estrutura de madeira surgiu a 

possibilidade de construção 

e utilização de uma cobertura 

com laje plana de concreto com 

um jardim, criando-se assim o 

teto-jardim ou terraço-jardim, 

que seria uma compensação 

pela área verde ocupada.
[1.6]  Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 1936
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O início dos anos 1940 foi um momento conturbado na Europa por causa da II Guerra. Le 

Corbusier fechou seu estúdio na capital francesa devido à invasão nazista e foi para o interior 

do país. Retornou após a liberação de Paris. Nessa década continuou suas viagens, tendo 

ido para Argélia e novamente para os EUA, quando conheceu Albert Eistein.

Le Corbusier começou a trabalhar na Unidade de Habitação sendo que a primeira das unida-

des seria feita em Marselha, Marseille Apartment House5. Tratava-se de uma edificação em 

lâmina, um prédio residencial para 1600 pessoas que, além dos cinco pontos da arquitetura, 

adotou as proporções do Modulor, uma escala criada por ele a partir das medidas de um ser 

humano universal que seria o centro do universo (cf. ilustração 1.7). O Modulor foi apresenta-

do pela primeira vez em 19476 e aplicado a partir de então. O prédio em Marselha procurou 

trazer uma nova relação com a cidade, com ruas internas comerciais, além de ser modulado 

e feito a partir de peças pré-fabricadas.

5  Projeto de 1947. Segundo a Fundação Le Corbusier a inauguração ocorreu em 14 de outubro de 1952. Fonte: 
sítio da FLC, disponível em <fondationlecorbusier.fr>, acesso em maio de 2012.

6  “The 'Modulor' [...] is from Le Corbusier's speech at the convention of the American Designers' Institute, April 
25, 1947, in which he presented for the first time his new method of proportions.” (LE CORBUSIER, 1948, p. 
128).

[1.7] 
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O arquiteto compôs a equipe de profissionais do mundo todo responsável pelo novo edifício 

sede da ONU em Nova York no final dos anos 1940, entre eles Oscar Niemeyer, que conhece-

ra em 1936. Participou também da reconstrução de cidades na Europa pós-II Guerra, como 

Sant-Dié e viu seu trabalho ganhar cada vez mais destaque fora da Europa. Em 1948 suas 

pinturas estavam na Galeria Paul Rosenberg de Nova York. Ainda em 1948, uma exposição 

retrospectiva de sua obra, além da publicação de um catálogo, foi organizada pelo Institute 

of Contemporary Art de Boston, mesma exposição que viria, em 1950, ao Brasil, no recém-

fundado MASP, que trataremos a seguir, nos capítulos 2 e 3 desta dissertação.

Nas décadas de 1950 e 1960, período não abrangido por essa dissertação, posterior à ex-

posição Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço, Le Corbusier trabalhou em projetos e cons-

truções como a capela Notre-Dame-du-Haut em Ronchamp e o convento de La Tourette, em 

Eveux, ambos na França; e no plano geral e edifícios administrativos em Chandigarh, nova 

capital do Punjab na Índia. No Brasil, projetou a Casa do Brasil na Cidade Universitária de 

Paris, com participação inicial de Lucio Costa e, veio ao país mais uma vez, em 1962, quando 

conheceu Brasília e fez um projeto para a Embaixada da França na nova capital brasileira. 

Inaugurada apenas em janeiro de 1976, o projeto de Le Corbusier para a embaixada não se 

concretizou, devido à sua morte em 1964, mudanças no programa de necessidades do edi-

fício e a distância temporal até sua construção.

[1.8] Óleo sobre tela, de 1930, dimensões 1,30 x 0,90 m
Uma das pinturas de Le Corbusier na exposição Novo Mundo do Espaço, no MASP, em 1950 
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A partir desse retrospecto, podemos considerar que a figura de Le Corbusier está em des-

taque durante um período de transformação da arquitetura brasileira, quando esta se tornou 

conhecida internacionalmente e que culminou com a construção de Brasília. Em 1929, na 

primeira viagem que fez ao Brasil, o arquiteto passou por Rio de Janeiro e São Paulo, onde 

realizou algumas palestras, mas não obteve nenhuma encomenda de fato para construção. 

Já sua segunda viagem, de 1936, deve ser considerada de maior importância. Nesse mo-

mento, durante o governo do Presidente Vargas (1930-1945), momento de transformações 

políticas que influenciaram diretamente o campo cultural, o período de algumas semanas no 

Rio de Janeiro foi mais fértil, o arquiteto fez uma série de conferências, além de ter colabora-

do com o estudo de implantação da Universidade do Rio de Janeiro e com o projeto da sede 

do Ministério da Educação e Saúde, já mencionado. 

Enquanto em 1936 o conhecimento de sua obra restringiu-se mais aos profissionais da área, 

circunscrito principalmente à cidade do Rio de Janeiro, na década de 1950 sua obra teve a 

possibilidade de alcançar maior difusão, ampliando seu público para além dos profissionais, 

mesmo que o arquiteto não tenha vindo pessoalmente a São Paulo. Entre a importante via-

gem da década de 1930 e sua terceira e derradeira vinda, na década de 1960, situamos a 

nossa pesquisa, apresentada nesta dissertação, contribuindo por meio da descrição e da 

análise crítica da exposição Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço, realizada no MASP em  

1950.
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1.1 Fotografia e arquitetura

Neste item, traçaremos um panorama da fotografia de arquitetura, tema cujo recorte tempo-

ral encerraremos nos anos de 1950, período abordado por esta dissertação. Baseamos este 

estudo em vários autores com destaque para Cervin Robinson, Giovanni Fanelli e Robert 

Elwall, considerados aqui pela abrangência de suas obras.

A relação entre fotografia e arquitetura é tão antiga quanto a invenção da própria fotografia 

(FANELLI, 2009, p. 20). Aquela que é considerada a primeira imagem fotográfica conheci-

da (cf. ilustração 1.9) é “de um espaço arquitetônico, o quintal da Maison du Gras, a casa 

da família de Nicéphore Niepce em Saint-Loup-de–Varennes, em Chalon-sur-Saône, França 

(1827)”7 (MAZZA, 2002, p. 9). A fotografia de arquitetura constituiu-se, desde então, em um 

campo de trabalho sempre muito promissor (ROBINSON, 1987, p. X).

7 “Come è noto la prima immagine fotografica fu quella di uno spazio architettonico, il cortile della Maison du 
Gras, la dimora di famiglia di Nicéphore Niepce a Saint-Loup-de–Varennes, presso Chalon-sur-Saône (1827) 
[...]” (MAZZA, 2002, p. 9, tradução nossa).

[1.9] Nicéphore Niepce, 1927. 
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Não há praticamente nenhum monumento ou edifício importante que não tenha sido foto-

grafado e a formação dos profissionais da área de arquitetura se dá pela força dos exemplos 

visuais, embora a percepção espacial da arquitetura seja sinestésica. Muitas vezes não só a 

primeira, mas a única impressão de um edifício fundamenta-se em uma fotografia, da mes-

ma forma como prêmios são concedidos, debates públicos conduzidos e críticas realizadas 

tendo como base evidências fotográficas consideradas “irrefutáveis” (ELWALL, 2004, p. 5). 

Assim, a fotografia age como elemento divulgador de mensagens e é utilizada também para 

fins promocionais. 

Cervin Robinson, fotógrafo e historiador, reconhece alguns dispositivos estilísticos recor-

rentes em todos os gêneros da fotografia, presentes também na fotografia de arquitetura 

desde os anos de 1920 e possivelmente desde o início da fotografia: “Alguns fotógrafos de 

arquitetura têm usado vegetação, máquinas ou a figura humana para nos dizer que os novos 

edifícios são orgânicos, funcionais ou humanistas […].”8 (ROBINSON, 1987, p. XII).

A fotografia evoluiu tecnicamente desde o seu nascimento há mais de 150 anos, percorrendo 

inúmeros caminhos à procura de uma linguagem. Alguns nomes foram mais lembrados pela 

história, mas os inventores da fotografia foram mais de um, em diversos países europeus 

e também no Brasil. Recorda-se sobretudo de Daguerre, que colaborou com Niépce, 

morto em 1833, e de Talbot, na Inglaterra. Acrescente-se a esse panorama internacio-

nal as experiências de Antoine Hercules Romuald Florence no Brasil resgatadas pelo 

prof. Boris Kossoy.  Arquitetura e cidade têm espaço garantido, como objetos de interesse 

ao lado da fotografia de objetos, aparecendo como um dos primeiros temas para as recém-

criadas câmeras fotográficas na metade do século XIX, devido ao longo tempo de exposição 

necessário para se obter uma imagem. Os prédios sabiam esperar pacientemente pela longa 

exposição necessária para se fixar a imagem com emulsões disponíveis no início da fotogra-

fia (ROBINSON, 1987, p. 2).  Mesmo nas experiências pioneiras a fotografia de arquitetura 

trazia algumas vantagens em relação ao desenho, realizado com muita qualidade, pois a 

execução da foto era mais veloz, mostrava detalhes antes despercebidos a olho nu e, acima 

de tudo, trazia o estatuto de veracidade. Considerava-se a fotografia como sendo o próprio 

edifício e não uma interpretação.

Foi natural a aproximação inicial da foto de arquitetura com o desenho, que na década 

de 1840 estava em apurado momento. Os próprios fotógrafos da época eram treinados 

na técnica do desenho. Robinson conta alguns detalhes dessa relação:

[…] compartilhando um público comum, os fotógrafos puderam superar os artis-

tas gráficos na precisão das proporções e da delimitação precisa de detalhes, 

ou o que naquela época se convencionou como ‘verdade’. [...] Neste período, 

elevação e perspectiva eram comuns para representar edifícios e projetos [...] 

8 “Some architectural photographers have used foliage, machines, or the human figure to tell us that new buildings 
are organic, functional, or humanistic – and therefore good. Others have juxtaposed banal structures ironically 
to eminent buildings to distance themselves from their subjects. Such appositions are a clear, recurrent stylistic 
device in all genres of photography. In architecture the full range of juxtapositions has certainly been present 
since the 1920s and probably from the beginning.” (ROBINSON, 1987, p. XII, tradução nossa).
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[enquanto que] o contexto era evitado, geralmente tínhamos a fachada isolada 

na página. Por outro lado, a perspectiva do edifício colocada diagonalmente no 

espaço dava uma ilusão de tridimensionalidade. [...] Essa abordagem foi rapida-

mente adotada pelos fotógrafos e tornou-se cada vez mais evidente na década 

de 1850 [...]9 (ROBINSON, 1987, p. 4).

O novo meio de representar a arquitetura encontrou parceria com a nova arquitetura, 

chamada arquitetura de engenheiro, ambos decorrentes da Revolução Industrial10 (RO-

BINSON, 1987, p. 43). O Crystal Palace, de 1851, por exemplo, emblemática construção 

desmontável de aço e vidro, contou com exposições de várias fotografias (daguerreó-

tipos, calótipos, negativos de vidro). Nesse ano também ocorreu a publicação dos pri-

meiros álbuns fotográficos com fotografias de monumentos da Itália.

A mudança do daguerreótipo para o calótipo (processo negativo-positivo impresso sobre 

papel), além de libertar a imagem do exemplar único, permitiu diversificar os formatos. 

Em 1848, Claude Felix Abel Niépce de Saint Victor (1805 – 1870), primo de Nicéphore 

Niépce, introduziu o negativo de albumina sobre vidro, mais nítido que o calótipo, mas 

que ainda precisava de muito tempo de exposição, até quinze minutos (FANELLI, 2009, 

p. 22). Mesmo assim vários fotógrafos se dedicaram à fotografia de arquitetura nesses 

tempos pioneiros.

Fanelli nos lembra do exemplo de Alfred-Nicolas 

Normand e de seus estudos da arquitetura de Roma 

(cf. ilustração 1.10 - Itália), por meio da fotografia 

ainda nos anos de 1840 e 185011 (MAZZA, 2002, 

p. 9). E é ainda nesse período, a partir dos anos 

1850, sobretudo na França, que se desenvolveu, 

por iniciativas públicas ou particulares, o emprego 

da fotografia como documentação de arquitetura 

ou de cidade (FANELLI, 2009, p. 59).

9 “By 1839, them, when photographes first began to turn their lenses on architectural subjects, the 
manual tradition of architectural rendering was at one of its most dynamic moments. The photographes 
of the time were themselves often trained in draftmanship and, sharing a common public with the 
photographers could outdo the graphic artists was in the accuracy of proportions and the precise 
delineation of details, or what the age referred to as 'truth'. The photographers lost no opportunity in 
pointing this out. […] In this period both the elevation and perspective were used to render buildings or 
projects […] Indications of context were avoided, the façade being isolated on the page. On the other 
hand, the perspective placed the building diagonally in space. Its diagonal orthogonals created an 
illusion of three-dimensionality. […] The tow approaches were quickly adopted by photographers and 
became increasingly evident in the 1850's [...]” (ROBINSON, 1987, p. 4, tradução nossa).

10 “As the nineteenth century's new medium for representing architecture, photography was especially 
suited to a paternship with the era's newest form of architecture, then called 'engineer's architecture'. 

Both were children of the Industrial Revolution and came of age in the pivotal year 1851 [...] ” (ROBINSON, 
1987 p. 43, tradução nossa).

11 “Anche il rapporto degli architetti con la fotografia è antico e risale al periodo pionieristico della storia della 
fotografia; basti ricordare l’esempio di Alfred-Nicolas Normand, e dei suoi studi dell’architettura di Roma 
attraverso la fotografia negli anni quaranta e cinquanta del XIX secolo” (MAZZA, 2002, p. 9., tradução nossa).

[1.10]  Alfred-Nicolas Normand
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Avanços tecnológicos vieram facilitar a vida do fotógrafo ainda no final daquele século. A 

partir de 1860 a utilização do negativo possibilitou o trabalho a seco, livrando-os de levar a 

campo pesados equipamentos para revelação. A própria prática do estudo de arquitetura 

começou a se modificar, pois com a utilização de lentes melhores e filmes mais velozes os 

prédios contemporâneos estiveram cada vez mais presentes no repertório dos fotógrafos. 

Contribuíram as possibilidades da técnica do colódio e também, sempre crescente, o volume 

de intercâmbio e de viagens – de fotógrafos e arquitetos – em particular graças ao desenvol-

vimento das redes ferroviárias nacionais e internacionais no continente europeu.

Para Fanelli, na idade do colódio, entre 1850 e 1880, quando a fotografia teve uma extraor-

dinária difusão, os fotógrafos de arquitetura podiam ser divididos em três grandes grupos: 

amadores, profissionais e, aqueles que não eram profissionais mas vendiam algumas foto-

grafias em âmbito restrito.

A invenção da técnica de meio-tom no final da década de 1880 e sua adoção generalizada 

nas décadas seguintes, permitindo imprimir fotografias e tipos numa só operação na mesma 

página, possibilitou a reprodução de fotografias de modo mais econômico em livros e jornais, 

consolidando gradualmente o caminho da fotografia de arquitetura que passou a ter maior 

força criativa12 (ELWALL, p. 88). Nas primeiras décadas do século XX, com a criação das 

primeiras revistas especializadas, graças ao avanço da tecnologia gráfica, houve uma trans-

formação da fotografia de arquitetura que logo ganhou mais espaço que o desenho nessas 

publicações e criou possibilidade para o aumento do número de críticos e historiadores de 

arquitetura. Durante esse século os arquitetos não se limitaram a constituir arquivos pessoais 

com fotografias de monumentos do passado apenas para contemplação, utilizando cada vez 

mais as fotografias de obras de todo o mundo como fonte de inspiração ou reflexão crítica 

(FANELLI, 2009, p. 394). 

O historiador italiano Giovanni Fanelli considera que o ideal para fotografar arquitetura ou o 

espaço urbano seria o formato circular ou ao menos quadrado, porém as experiências para 

levar o circular adiante não obtiveram muito sucesso. O formato quadrado acabou sendo 

adotado nos aparelhos estereoscópicos e na Rolleiflex, no final da década de 1920 (FA-

NELLI, 2009, p. 4). E por todo o período da história da fotografia coexistiram tanto a imagem 

definida e hiper-realista quanto a imagem desfocada, com efeitos atmosféricos e pitorescos 

(FANELLI, p. 9).

Entre a metade do século XIX e a metade do XX, a maioria da produção fotográfica ficava 

a cargo dos estabelecimentos fotográficos. Mais tarde, depois da Segunda Guerra, ocorreu 

uma mudança fundamental e que seguiu até hoje. Os estabelecimentos fotográficos foram 

desaparecendo e deram lugar às agências fotográficas que gerem arquivos comerciais. As 

12 “It was only with the invention of the half-tone block in the late 1880s and its general adoption in the following 
decade that it finally became possible to print photographs and type together in one operation on the same 
page, that allowing photographs to be reproduced economically and is unlimited numbers in books and 
journals. Although the changes it set in motion were gradual, the introduction of half-tone printing transformed 
architectural photography, paving the way for the camera to become the supreme mediator of architectural 
endeavour”. (ELWAAL, 2004, p. 88, tradução nossa) 



37

maiores agências não só administram os próprios arquivos como realizam muitas trocas, 

inclusive em nível internacional, relacionadas aos direitos de gestão de áreas definidas dos 

arquivos correspondentes, exclusivamente ou não. Recentemente, o uso da informática e 

internet para catalogação, difusão e gestão comercial das imagens deu uma nova dimensão 

para seu uso e circulação. As maiores agências citadas por Fanelli são Roger-Viollet (base de 

arquivos históricos) e as mais contemporâneas Corbis, Getty, Magnum, Scala, Ullstein Bild, 

Keystone e Bridgeman-Giraudon, dentre outras (FANELLI, 2009, p. 216). No Brasil contem-

porâneo podemos citar a Sambaphoto, banco de imagens comercial e agência de produção 

fotográfica com foco no tema Brasil, ou o Instituto Moreira Salles (IMS), com grande arquivo 

de coleções fotográficas históricas.

No início dos 1900, tanto os arquitetos tradicionais quanto os modernistas utilizaram a do-

cumentação fotográfica para subsidiar suas reflexões críticas, algumas concretizadas em 

publicações. As fotos que circulavam pelo mundo contemporâneo passaram a servir de ins-

piração (FANELLI, 2009, p. 394).

Os anos 1930 e as décadas após a Segunda Guerra Mundial continuaram a ser marcados 

pela mesma divisão entre o profissional e o amador, surgida na década de 1890. Segundo 

Robinson, do ponto de vista técnico essa divisão se dava:

[…] entre aqueles cujo trabalho era hábil, tecnicamente conservador e previsível, mas 

versátil – no sentido de que uma imagem pode servir de ilustração a muitos propósi-

tos – e aqueles cujo trabalho era difícil, artisticamente progressivo, limitado em seus 

propósitos e algumas vezes inovadores no assunto [...]13 (ROBINSON, 1987, p. 110).

Fotógrafos dos países que desenvolveram a nova arquitetura moderna não necessariamente 

desenvolveram um novo estilo na fotografia de arquitetura. Depois de alguns anos surgiram 

algumas mudanças, novos estilos a partir das vistas aéreas, ou vista voo de pássaro, her-

deiras dos voos de balão do século XIX, ou ainda a partir das fotografias tomadas rente ao 

chão.

O surgimento de algumas revistas de arquitetura na década de 1930, como a inglesa Archi-

tectural Review, existente até os dias atuais e fruto da revolução dos processos de impres-

são, citado anteriormente, promoveu o crescimento da carreira de alguns dos profissionais 

da área, como por exemplo Le Corbusier. Maria Beatriz Cappello assinala a importância des-

se fenômeno:

[...] As imagens e os fragmentos de textos reunidos nas páginas das revistas revelam a 

história da arquitetura através [da] trama criada pelos redatores, críticos e fotógrafos. 

[…] A forma como estes textos e imagens ocupam o espaço nas revistas indica uma 

diferenciação ideológica que interfere na orientação do processo histórico da arquite-

tura (CAPPELLO, 2005, p. 13).

13 “[…] between those whose work was skillful, technically conservative, and predictable but versatile – in the 
sense that one picture might serve many illustrative purposes – and those whose work was awkward, artistically 
progressive, limited in its purposes, and sometimes innovative in subject matter [...]” (ROBINSON, 1987, p. 
110, tradução nossa)



38

O crítico H. S. Goodhart-Rendel fez uma irônica observação a respeito do poder dessas 

imagens, ainda nos anos de 1930: “O desenho da arquitetura moderna é interessante, a foto-

grafia é magnífica, e a edificação é uma infeliz mas necessária etapa entre os dois”14. Para o 

fotógrafo e escritor Eric de Maré, “a fotografia é talvez a melhor crítica da arquitetura, e num 

feliz enquadramento e seleção pode comunicar diretamente e com muito poder comentários 

tanto de protesto quanto de elogio”15. 

Do período de 1930 a 1970, 

Cervin Robinson destaca al-

guns fotógrafos como Ben 

Schnall, Bill Hedrich, Edward 

Steichen, Eric de Maré, Hugo 

Schmölz, Ken Hedrich e 

Walker Evans dentre outros. 

Robert Elwall, curador inglês, 

acrescenta George E. Kidder 

Smith, fotógrafo principal de 

Brazil Builds (cf. item 1.2 - A 

fotografia de arquitetura no 

museu: o caso do MoMA), 

Yukio Futagawa do periódi-

co GA – Global Architectural 

e o trio Ezra Stoller, Hedrich 

Blessing e Julius Shulmann 

– cuja imagens se tornaram 

ícones, conhecidas além do 

campo da arquitetura.

Para Reyner Banham, que 

estudou a influência dos pro-

tótipos e dos exemplos de 

edifícios industriais estado-

unidenses no International 

Style, o movimento moderno 

seria o primeiro movimento da história da arte baseado quase exclusivamente sobre 

evidência fotográfica mais do que sobre experiência pessoal e contato direto (BANHAM, 

R., 1986, p. 18).

14 “'The modern architectural drawing is interesting, the photograph is magnificent, the building is as unfortunate 
but necessary stage between the two’”. (GOODHART-RENDEL, H. S. apud ELWALL, 2004, p. 9,  tradução 
nossa)

15 “The photographic is perhaps the best architectural critic, for by felicitous framing and selection he can 
communicate direct and powerful comments both in praise and protest” (MARÉ, Eric de apud ELWALL, 2004, 
p. 201, tradução nossa)

[1.11]  Ezra Stoller, Seagram Building, Nova York, 1958. 
Arquitetos Mies van der Rohe e Philip Johnson
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Fotografias foram muito utilizadas nas exposições de arquitetura, cada vez mais nume-

rosas a partir dos anos de 1920 e 1930, na Europa e nos EUA. Para a pesquisadora Zu-

leica Schincariol, seja no exterior ou no Brasil, as exposições de arquitetura “se fazem 

constantes, incitam a discussão, defendem e divulgam os conceitos do desenho moder-

no” (SCHINCARIOL, 2000, p. 28). Fanelli lembra que as exposições de arquitetura foram 

importantes para promoverem a obra dos arquitetos, já desde o século XIX. Segundo o 

autor, já na primeira Esposizione Italiana di Architettura, em Turim (Itália), 1890, vários 

projetos foram ilustrados com fotografia  (FANELLI, p. 406). No Museu de Arte Moderna 

de Nova York (MoMA), a primeira exposição de arquitetura, realizada em 1932, com cura-

doria de Henry-Russell Hitchcok e de Philip Johson foi The International Style, Architecture 

since 1922 e tinha como objetivo afirmar a existência de uma linguagem arquitetônica con-

temporânea que transcendia as fronteiras nacionais (FANELLI, p. 351). Falaremos mais sobre 

o MoMA adiante, no  item 1.2 - A fotografia de arquitetura no museu: o caso do MoMA.

Na história do uso da fotografia pelas expo-

sições de arquitetura, um capítulo impor-

tante foi aquele das exposições no âmbito 

dos CIAM (cf. nota 4), nas trocas de infor-

mações entre arquitetos em nível interna-

cional (FANELLI, p. 353). Outro exemplo, 

na V Triennale de Milão (Itália), de 1933, 

exposição internacional de artes decorati-

vas e industriais e de arquitetura moderna, 

na parte internacional, reservada a dezoito 

países, cada um deles era representado 

por um panorama da arquitetura daquele 

país em um painel com ampliações foto-

gráficas montadas em mosaico (FANELLI, 

p. 408).

Sob influência do cubismo e do construti-

vismo, emergiu a sensibilidade modernista 

através da experimentação, de novos pon-

tos de vista e de contrastes nas imagens. 

No período das décadas de 1940 e 1950 

há o amadurecimento da arquitetura mo-

derna e o estreitamento de relações entre 

essas duas artes – arquitetura e fotografia. 

O modo de representação das superfícies 

de vidro, aço e concreto e composições 

abstratas da arquitetura moderna ganha-

ram força, principalmente na Inglaterra e [1.12]  V Triennale de Milão, seção da Alemanha
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nos Estados Unidos, onde a arquitetura modernista ainda não era bem vista. Para reverter 

essa situação a fotografia foi a arma mais importante (ELWALL, 2004, p. 122). O modernismo 

precisou das fotografias para ensinar as pessoas a entender e apreciar o novo espaço arqui-

tetônico (GAUTHEROT, 2001, p. 21). A maior parte das grandes realizações do movimento 

moderno foi difundida e ainda hoje é conhecida através de séries únicas de imagens, realiza-

das em “um momento bem preciso – normalmente entre o fim das obras no canteiro e antes 

da ocupação, decoração e utilização pelos usuários do local, gerando assim imagens apenas 

da arquitetura” (FANELLI, 2009, p. 406). 

Acrescentamos ao panorama até aqui traçado algumas considerações a respeito do 

tema especificamente no Brasil, não aprofundado pelos autores anteriormente citados. 

No Brasil, poucos 

prédios eram foto-

grafados isolados no 

século XIX, com ex-

ceção das igrejas. Os 

fotógrafos do período 

inicial aparentemente 

interessavam-se pela 

paisagem brasileira 

de uma maneira ampla 

(CARVALHO, 1991, p. 

160). Pedro II (impe-

rador do país de 1831 

a 1889) promoveu a 

realização de álbuns 

das grandes obras 

públicas do país. O 

profissional de des-

taque desse período, 

com fotografias de 

obras e muitas vistas 

do Rio de Janeiro é 

Marc Ferrez, um dos 

pioneiros na área, 

com trabalho iniciado 

em 1865 e realizado 

principalmente na-

quela cidade.[1.13] Marc Ferrez, viaduto ferroviário Rio - Minas, cerca de 1895  
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Em São Paulo destacaram-se Militão Augusto de Azevedo, com fotografias em álbuns 

comparativos da cidade entre 1860 e 1890, e Guilherme Gaesly, com o álbum Grande 

Collecção de Vistas de São Paulo, onde documentou obras de engenharia e arquite-

tura, mostrando uma cidade mais moderna e cosmopolita. A fotografia específica de 

arquitetura no Brasil consolidou-se no final do século XIX para acompanhar o ritmo das 

construções e modernização do Brasil. Para as pesquisadoras Maria Cristina Carvalho 

e Silvia Ferreira dos Santos Wolff “consolida-se o uso da fotografia de enfoque princi-

pal no edifício, convivem outros tipos de imagem de documentação arquitetônica. Aos 

poucos o registro sistemático de processos construídos e também de detalhes passa a 

existir.” (CARVALHO, 1991, p. 167).

A intensificação do uso da fotografia ocorreu com a arquitetura moderna, que no país já 

dava seus primeiros e importantes passos, antes da fase de constituição dos museus mo-

dernos no Brasil, período considerado nesta dissertação, com elementos como a construção 

da Casa Modernista em São Paulo, projeto do arquiteto Gregori Warchavchik em São Paulo, 

em 1928 e no Rio de Janeiro, em 1931. 

[1.14] Militão Augusto de Azevedo, rua 15 de novembro, São Paulo, 1914
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A exposição Salão de Arquitetura Tropical realizada no Palace Hotel do Rio de Janeiro e inau-

gurada no dia 17 de abril de 1933, com utilização de muitas fotografias, ajudou na divulgação 

dos princípios da arquitetura moderna junto ao público carioca. O termo tropical fazia refe-

rência à arquitetura moderna que poderia ser realizada aqui nos trópicos. O homenageado 

do salão foi o arquiteto Frank Lloyd Wright, que esteve presente na inauguração da casa de 

Warchavchik dois anos antes. O catálogo ilustrado publicado à época, cuja introdução ficou 

a cargo do jovem arquiteto Alcides da Rocha Miranda, trazia o Manifesto de la Sarraz, a publi-

cação dos regulamentos adotados em 1928 pelos recém-fundados CIAM, algumas palavras 

escritas pelo arquiteto Walter Gropius, além de fotografias e projetos de arquitetura. Alexan-

dre Altberg, um dos expositores e organizadores do Salão, foi o responsável pelo desenho 

desse catálogo e também pelo convite da exposição, e pode ter trazido sua experiência da 

participação na Exposição de Arquitetura Proletária ocorrida em Berlim, Alemanha, dois anos 

antes, em 1931 (FROTA, 1993, p. 22).

Importantes fotógrafos de arquitetura surgiram a partir de então. Podemos citar o exemplo 

de um desses profissionais, o francês Marcel Gautherot que veio para o Brasil e fixou-se no 

país no início dos anos de 1940. Consideramos aqui o exemplo de Gautherot como fotógrafo 

que, assim como outros profissionais, contribuiu para a divulgação da arquitetura moderna e 

para construção do imaginário sobre o Brasil no exterior. Logo após sua chegada Gautherot 

inseriu-se no círculo de intelectuais locais e isso foi fundamental no seu trajeto. Conheceu 

Mário de Andrade, relacionou-se pessoalmente com Rodrigo Melo Franco de Andrade, o 

diretor do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Estado Novo de 

Getúlio Vargas, centralizador e preocupado com a construção de um imaginário nacional e 

com a fabricação de mitos de origem, serviu-se da fotografia como meio de difusão de ideias. 

Barroco e moderno foram declarados como autênticos da arquitetura brasileira e houve muita 

exaltação com a arquitetura colonial setecentista religiosa em Minas, com as esculturas do 

gênio Aleijadinho. O barroco foi definido como a primeira manifestação cultural típica brasi-

leira (CARVALHO, 1991, p. 167). Dessa forma, Gautherot fotografou pouco da arquitetura de 

imigração dos séculos XIX e início do XX. Segundo o pesquisador Eduardo Costa:

Naquele momento o que importava era traçar uma argumentação verdadeira que pu-

desse ser aceita por passadistas e, ao mesmo tempo, fazer com que a arquitetura 

moderna vigente, ou a que estava naquele momento se desenvolvendo, fosse insti-

tucionalizada pela voz de uma verdade histórica, traçada por uma construção lógica 

argumentativa – racional – da evolução. (COSTA, E., 2009, p. 92)

As fotografias de Gautherot, que fora influenciado pela escola alemã e era exímio laboratorista, 

eram constrastantes e traziam cheios e vazios, um pouco do construtivismo da fotografia 

européia na década de 1920. Foi capaz de fazer o levantamento dos monumentos históricos 

de Minas Gerais para o SPHAN ao mesmo tempo que registrava a arquitetura moderna. 

Amigo de Niemeyer, estabeleceu com ele uma relação de trabalho onde não havia tensão. 

Por meio de suas fotos que as obras do arquiteto são hoje visualmente melhor conhecidas. 

Formaram uma parceria como as entre Lucien Hervé e Le Corbusier, Julius Shulman e Richard 
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Neutra ou Gerrit Rietveld com d’Oliveira. Do acervo de Gautherot com 25 mil imagens, 

preservado no IMS, 8 mil se referem à arquitetura (barroca, vernacular e moderna). Somente 

Brasília corresponde a cerca de 7 mil fotografias. Celita Procópio Carvalho definiu assim a 

contribuição de Gautherot:

Foi notável o trabalho que realizou como intérprete da arquitetura brasileira dos anos 

1940 – 1960. Fotógrafo preferido de Niemeyer, acompanhou sua trajetória desde o 

projeto da Pampulha em Belo Horizonte (1942), do Ministério da Educação no Rio de 

Janeiro (1946 – 1950), o canteiro de obras de Brasília até o surgimento da nova Capital 

Federal. De igual peso foi o levantamento dos edifícios e monumentos para o Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional dos anos 1940 e 1950, bem como as fo-

tografias para a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (ANGOTTI-SALGUEIRO, 

2004, p. 9). 

[1.15] Marcel Gautherot, Palácio da Alvorada, Brasília, 1960
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Marcel Gautherot destacou-se logo do grupo de fotógrafos de arquitetura moderna presente 

nos periódicos de arquitetura e artes plásticas como a Habitat, Acrópole e Módulo16 pelos 

seus registros não só de Niemeyer como também da obra de arquitetos como Reidy, Lucio 

Costa, Alcides da Rocha Miranda e irmãos Roberto. Importantes fotógrafos de arquitetura 

brasileira atualmente, como Cristiano Mascaro e Nelson Kon, já deixaram claro em depoi-

mentos a importância da geração de Gautherot. Em entrevista recente, Nelson Kon mostra 

essa influência quando diz ter sentido um certo “vazio” quando se formou na década de 

1980: “Parece-me que houve um hiato na profissão de fotógrafo de arquitetura. Havia vários 

profissionais nas décadas de 1940, 1950 e parte de 1960, e então sumiram”. (PÓS, 2008, p. 

10 – 24).

*

O relacionamento entre arquiteto e fotógrafo se modificou ao longo do tempo. Se em um pri-

meiro momento da história da fotografia esse relacionamento era direto e pessoal, baseado 

principalmente no interesse do arquiteto documentar e registar a própria obra, em seguida 

vemos o surgimento de um terceiro elemento nesse relacionamento, o editor dos periódicos 

e livros, ou ainda o crítico e o historiador. O arquiteto geralmente intervinha pessoalmente 

indicando ao fotógrafo os critérios e modos de capturar a imagem (FANELLI, 2009, p.402). 

Após os anos 1950, já nas décadas mais recentes, o fotógrafo tornou-se protagonista e 

promotor da arquitetura. Ele passou a decidir de forma autônoma os critérios para fazer 

a foto, porém uma autonomia limitada, existente a partir de um consenso entre ele, o 

arquiteto e o editor.

A fotografia, um meio de difusão moderno e uma novidade tecnológica, está muito 

ligada à arquitetura moderna. Podemos observar essa presença nas exposições de ar-

quitetura realizadas no MoMA, por exemplo, ou ainda, como veremos adiante nesta dis-

sertação, no caso do MASP, com eventos relacionados à arquitetura nos primeiros anos 

de existência do museu e também com a utilização de muitas fotografias na exposição 

estudada Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço.

16 Habitat – Revista das Artes no Brasil, de São Paulo, entre 1950 - 1965, Acrópole, revista de São Paulo, publicada 
entre 1938 – 1971 e Módulo – Arquitetura e Artes Visuais no Brasil, Rio de Janeiro, 1955 a 1989.
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1.2 A fotografia de arquitetura no museu: o caso do MoMA

Entre o final da década de 1930 e meados da década de 1950 houve o amadurecimento da 

arquitetura moderna e o estreitamento de relações com a fotografia, contribuindo para divul-

gar e consolidar a identidade da arquitetura brasileira, tanto no país quando no exterior. O re-

conhecimento internacional da arquitetura moderna brasileira veio com o projeto do Pavilhão 

brasileiro em Nova York, em 1939, com publicações que foram lançadas logo a seguir e com 

as exposições realizadas no exterior que incluíam imagens fotográficas.

O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) foi criado em 1929 e o seu Departamen-

to de Arquitetura17 três anos depois, em 1932, objetivando inicialmente adquirir e estudar 

coleções exclusivas de fotografias e maquetes de arquitetura. Logo a seguir seu interesse 

passou a abarcar também desenhos, objetos de design e obras gráficas (McQUAID, 2002, p. 

6). A arquitetura como prática de acervo é comum a algumas outras instituições18 no mundo, 

porém isso não ocorreu nos museus modernos brasileiros – MASP e MAM, que trabalharam 

inicialmente apenas com exposições temporárias, embora em certa medida influenciados 

pelo modelo institucional de atuação do MoMA, multi departamental, concebida pelo diretor 

Alfred Barr e que se tornaria um referencial para muitas instituições museais. 

A seção de Arquitetura do MoMA tinha uma peculiar estratégia para a exibição dos trabalhos, 

inspirada nas técnicas de apresentação comercial (HERBST, 2007, p. 73). A primeira mostra 

foi Modern Architecture: International Exhibition19, exposição que marcou a apresentação do 

International Style ao público dos EUA, organizada por Henry-Russel Hitchcock e por Philip 

Johnson – cujo relacionamento com o MoMA se estendeu por mais de 70 anos, sendo um 

dos diretores do Departamento. Encorajados por Barr, eles estabeleceram uma narrativa his-

tórica do modernismo na arquitetura.

17 Foi chamado de Departamento de Arquitetura de 1932 a 1934 e Departamento de Arquitetura e Arte Industrial 
de 1935 a 1940. Entre 1940 e 1948 o Departamento de Arquitetura e o Departamento de Desenho Industrial 
formaram dois departamentos diferentes. Desde 1948 é chamado Departamento de Arquitetura e Design. Cf. 
McQUAID, 2002, p. 37, nota 4.

18 O Canadian Centre for Architecture, em Montreal (CCA), por exemplo, se destaca pelo seu grande acervo de 
imagens e fotografias de arquitetura mundial com mais de 55.000 itens. Segundo a pesquisadora Stella Miguez 
“O CCA mantém um interesse em abrigar coleções de imagens que possam acrescentar ao estudo da história da 
arquitetura em seu aspecto da representação – seus processos, suas técnicas, seus usos – as representações 
como portadoras de ideias, e como elas têm se transformado, transformando assim, o próprio modo de se 
fazer arquitetura. Imagens digitais contemporâneas também participam dessa coleção, assim como coleções 
de publicações, modelos e audiovisuais […]. O estudo e a interpretação sobre o ambiente contruído através do 
projeto e das imagens de arquitetura é o eixo principal que justifica as diversas linhas de pesquisa do CCA. A sua 
imensa coleção de desenhos, fotos e modelos servem como base de investigação sobre as complexas relações 
entre a arquitetura e suas formas de representação” (MIGUEZ, 2004, p. 374 – 377). 

19 A exposição pioneira [Arquitetura Moderna: Exposição Internacional] apresentou arquitetos norte-americanos e 
europeus, tais como Walter Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Richard Neutra e Frank Lloyd Wright.
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A mostra foi desenhada por Johnson, ocorreu de 10 de fevereiro a 23 de março de 1932 e 

era composta de maquetes, desenhos e fotografias – penduradas nas paredes, tinham de 60 

cm a 1,50m de largura (STANISZEWSKI, 1998, p. 195). Foi a primeira exposição itinerante do 

Museu, sendo que Johnson deixou diretrizes bem claras para a forma como as fotografias 

deveriam ser expostas: “penduradas da mesma maneira que pinturas”20  (STANISZEWSKI, 

1998, p. 195). 

Podemos notar nas falas de Johnson a importância que a fotografia tinha:

‘Eu trabalhei mais com as fotografias que com as maquetes porque as maquetes 

apenas preenchiam a sala e não havia nada que você poderia fazer a não ser deixá-

las lá... então eu dediquei meu tempo fazendo as fotografias o maior que pude 

para as salas que tínhamos [...] As fotografas foram especialmente preparadas para 

que não houvesse molduras. Era a primeira vez que isso era feito... As fotografias 

flutuavam. A ideia foi minha ou do Alfred Barr. E era muito difícil de se executar. […]’ 21. 

(STANISZEWSKI, 1998, p. 196)

20 “[...] 'Modern Architecture' was MoMA's first travelling show, and Johnson wrote installation instruction 
directing that the photographs be 'hung in the same manner as paintings'” (STANISZEWSKI, 1998, p. 195, 
tradução nossa).

21 “[...] Johnson: 'I worked on the photographs more than on the models because the models just filled the whole 
room and there was nothing you could do but put the model there... so I spent my time making the photographs 
as big as I could for the rooms that we had and making the labels these stripes that would run from the top to 
the bottom of the photo... I had the photographs especially photographed and especially turned back over the 
out side, folding over to the back of the photograph, só as not to have frames. This was the first time that had 
been done... The photographs float then. That was Alfred Barr's or my idea. It was very hard to execute [...]”. 
(STANISZEWSKI, 1998,  p . 196, tradução nossa)

[1.16] Modern Architecture: International Exhibition no MoMA, 10 de fevereiro a 23 de março de 1932
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O MoMA, formatado mais como uma instituição educativa que um museu, tornou-se um 

modelo de instituição a ser seguido, desde o Museu de Arte de São Francisco, de 1935, até 

instituições mais específicas, como Archives d’architecture moderne em Bruxelas e Archives 

d’architecture du Xxe siècle no Institut français d’architecture de Paris (STANISZEWSKI, 1998, 

p.15).

Ainda nos anos de 1930 a coleção incluía mais de quatro mil fotografias de arquitetura, uti-

lizadas e adquiridas desde o início – pois eram consideradas vivas e apelativas ao público 

(McQUAID, 2002, p. 22), compiladas de exposições como a já citada Modern Architecture: 

International Exhibition de 1932, além de Early Modern Architecture: Chicago 1870 – 1910 

(1933), Architecture in Government Housing, de 1936, Modern Architecture in England (1937), 

Modern American Houses (1938), and a New House of Frank Lloyd Wright: ‘Fallingwater’, em 

1938, sendo uma importante fonte de pesquisa para arquitetos e estudantes que tinham a 

Europa inacessível durante a Segunda Guerra. Educar o público em geral sobre o desenvol-

vimento da cultura do modernismo era uma das intenções. Philip Johnson, em um texto de 

1932, indicou o pioneirismo nessa ação:

‘O Departamento de Arquitetura foi fundado... seguindo a Mostra de Arquitetura Mo-

derna realizada no Museu... Anteriormente nenhuma organização existia para a exibi-

ção da arquitetura moderna. A arquitetura contemporânea foi exibida de um ponto de 

vista profissional na Architectural League, e de um ponto de vista comercial no Grand 

Central Palace. [Mas] a Architectural League não avançou para informar ao público os 

passos do desenvolvimento moderno na arquitetura contemporânea, provavelmente 

pela influência de seus membros, mais interessados em estilos tradicionais ou super-

ficiais [...]’22. (McQUAID, 2002, p. 21 – 22).

Na década de 1940 ocorrem 

mudanças nas mostras do 

Museu relacionadas à arqui-

tetura, como na exposição 

de Mies van der Rohe, cuja 

expografia coube ao próprio 

arquiteto. A mostra conti-

nha poucos desenhos, mas 

enormes reproduções fo-

tográficas que sugeriam ao 

espectador a ilusão de real-

mente estarem entrando em 

um dos espaços projetados.

22 “'The Department of Architecture was founded... following the Exhibition of Modern Architecture held at 
the Museum... Previously no organization existed for the exhibition of modern architecture. Contemporary 
architecture of all varieties was shown from a professional point of view semiprivately at the Architectural 
League, and from a commercial point of view the Architectural exhibition held every other year at Grand Central 
Palace. The Architectural League has taken no steps to inform the public of the most modern develoments 
in contemporary architecture, perhaps because all its influential members were interested in either traditional 
styles or superficial, modernistic experiments'” (McQUAID, 2002, p. 21 – 22, tradução nossa).

[1.17] Mies van der Rohe no MoMA,
16 de setembro de 1947 a 25 de janeiro de 1948. 
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A experiência acumulada nas décadas de 1920 e 1930 pela importante e revolucionária es-

cola de arquitetura e design Bauhaus23, que funcionou entre 1919 e 1933 na Alemanha, e da 

qual Mies foi professor e um dos protagonistas até seu exílio nos EUA diante da ascensão do 

nazismo, pode ser vista em várias outras exposições no MoMA a partir de então.

Uma das principais contribuições para a divulgação internacional da nova arquitetura brasilei-

ra veio através da exposição Brazil Builds ocorrida no MoMA em 1943 e a publicação de seu 

catálogo na forma do livro de mesmo nome, Brazil Builds – architecture new and old, 1652 – 

1942. Tanto o livro quanto a exposição foram recebidas com muito entusiasmo pela imprensa 

internacional e representou o descobrimento pelos estrangeiros da arquitetura brasileira, além 

de garantir credibilidade perante o público no próprio país. Ambas trataram de reconhecer o 

legado brasileiro das edificações antigas e das mais recentes produções do movimento mo-

dernista brasileiro. O projeto foi conduzido por Philip L. Goodwin e pelo fotógrafo George E. 

Kidder Smith que vieram 

ao país e permaneceram 

por alguns meses duran-

te 1942 dedicadamente a 

esse fim. A documenta-

ção de maior importância 

e repercussão dessa em-

preitada, hoje amplamen-

te documentada, foram 

sem dúvida as centenas 

de fotografias produzidas 

e exibidas (Cf. COSTA, E., 

2009 e DECKKER, 2001).

*

A criação do Museu de Arte Moderna de Nova York e a formação de seu acervo de arquite-

tura na década de 1930, e ainda as exposições acontecidas a partir da década de 1940 sob 

influência da Bauhaus, repercutiram na criação dos museus modernos brasileiros no final 

dos anos 1940 e em sua prática de contribuição para difusão da arquitetura moderna, como 

veremos no próximo capítulo desta dissertação.

23 Durante a década de 1920 na Alemanha, muitas exposições de fotografia espelharam o boom da indústria no 
pós-Primeira Guerra e as experiências da vanguarda com a fotografia. Um dos mais importantes movimentos 
foi o film und foto, organizado pela Deutscher Werkbund em Stuttgart em 1929, que apresentou a fotografia e 
o filme como mídias que estavam revolucionando a cultura e a percepção moderna. Apesar da fotografia não 
ser ensinada na Bauhaus até 1929, ela esteve presente cada vez mais, experimentalmente, nas exposições 
projetadas pela Escola. Moholy-Nágy certamente foi um dos que influenciaram a escola durante sua passagem, 
através de suas experiências em novas perspectivas e técnicas.  Para Mary Anne Staniszewski a integração da 
fotografia com o design das exposições foi sempre um importante aspecto da Bauhaus. Cf. STANISZEWSKI 
1998, p. 44.

[1.18] Brazil Builds no MoMA,13 de janeiro a 28 de fevereiro de 1943
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1.3 Revisão bibliográfica

O presente item analisa o modo como os títulos selecionados da bibliografia abordam a foto-

grafia de arquitetura. Essa relação, da fotografia com a arquitetura, tem recebido maior aten-

ção recentemente, com trabalhos publicados principalmente fora do Brasil, como veremos a 

seguir. A respeito da bibliografia sobre exposições de arquitetura podemos mencionar bons 

estudos brasileiros. Já a relação da arquitetura com os museus modernos são mais raros.

Dois livros foram lançados na última década com o tema da história da fotografia de arquite-

tura: Building With Light: An International History of Architectural Photography, (ELWALL, 

2004) e Storia della fotografia di architettura (FANELLI, 2009).

Building With Light, de Robert Elwall, curador inglês, mostra imagens espetaculares, 

ícones da arquitetura. Embora seu livro contenha alguns nomes dos profissionais mais 

importantes e também muitas imagens, não traz muitas informações sobre como os fo-

tógrafos trabalham nem a relação dos profissionais com as revistas especializadas.  De 

qualquer forma traz mais informações sobre a fotografia de arquitetura do modernismo 

que o livro de Fanelli.

Giovanni Fanelli, professor italiano de história da arquitetura, é autor de Storia della fo-

tografia di architettura, livro de cunho mais descritivo e detalhado que o anterior, pratica-

mente um compêndio da própria história da fotografia que se entrelaça com a história da 

fotografia de arquitetura. O texto, porém, ainda assim é muito mais histórico-descritivo 

que crítico, contando uma história evolutiva das técnicas fotográficas e suas modifica-

ções ao longo dos anos e debate pouco o papel da fotografia recentemente.

Anteriormente, em 1987, Cervin Robinson, fotógrafo de arquitetura estado unidense 

que começou a fotografar em 1957 e Joel Herschman, professor de história da arte nos 

EUA, publicaram Architecture transformed: a history of the photography of buildings 

from 1839 to the present (ROBINSON, 1987). Os autores apresentam mudanças esti-

lísticas que poderiam ser percebidas na fotografia de arquitetura em quatro períodos: 

1839 – 1880, cuja análise é de autoria de Herschman; 1880 – 1930; 1930 – 1970 e, 1970 

– 1987, textos de autoria de Robinson. Discutem a relação entre arquitetos e fotógrafos 

e a mudanças decorrentes da utilização da fotografia pelas revistas especializadas em 

arquitetura.
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Os estudos críticos sobre a fotografia de arquitetura produzidos em português no Bra-

sil, restringem-se a trabalhos realizados no âmbito acadêmico, resultados de pesquisas 

universitárias, tais como a tese de doutorado em arquitetura e urbanismo Arquitetura na 

era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma (ARANTES, 2010) e, o artigo 

Fotógrafos perpetuando visões da arquitetura (SCHLEE et al, 2009). 

A tese de autoria do arquiteto e crítico Pedro Arantes, de 2010, não é um trabalho espe-

cífico sobre a fotografia de arquitetura, mas merece destaque aqui principalmente pela 

crítica contida no item A imagem da arquitetura e a arquitetura como imagem dentro do 

quarto capítulo Em circulação. Arantes trata do aspecto midiático que a arquitetura ga-

nhou nas últimas décadas, de uma arquitetura que circula como imagem. Além disso, o 

autor afirma que a fotografia teria se tornado o maior elo entre o arquiteto e seu público 

(ARANTES, 2010, p. 216), mas não discute desde quando isso ocorreria, se seria a partir 

do Modernismo ou se seria evento mais recente. 

O artigo acadêmico Fotógrafos perpetuando visões da arquitetura foi escrito por três 

arquitetos, Andrey Rosenthal Schlee, Ana Cláudia Böer Breier, Maíra Teixeira Pereira e 

apresentado no 8o. DOCOMOMO. Propõe-se a identificar a contribuição dos fotógrafos 

para elaboração da historiografia da arquitetura brasileira. Traz um breve histórico da 

fotografia de arquitetura e a relação entre fotógrafos e arquitetos. Citam Kidder-Smith 

– autor das fotografias do Brazil Builds – e Marcel Gautherot – fotógrafo da arquitetu-

ra moderna e do patrimônio histórico brasileiro (cf. item 1.1 – fotografia e arquitetura), 

Francisco Albuquerque (um dos fotógrafos das obras da Lina Bo Bardi) e também Peter 

Scheier e Hans Günter Flieg dentre outros, além de atuais fotógrafos de arquitetura 

como Nelson Kon e Leonardo Finotti, com um breve currículo e apresentação de cada 

fotógrafo. Os autores destacam a cumplicidade entre arquiteto e fotógrafo, exemplifi-

cando com o caso de Niemeyer que “participava diretamente da seleção dos ângulos e 

das perspectivas para a documentação de sua obra”.  

A exceção ao debate no meio acadêmico é de uma revista especializada em arquitetura, 

Projeto, mas muito artigos desta revista são escritos por autores que têm ou tiveram ligação 

com a academia. Em sua edição número 176, de 1994, são publicados os depoimentos 

de arquitetos, fotógrafos, críticos e historiadores acerca do tema. Hugo Segawa, histo-

riador e professor, é o autor do texto Voyeurismo: olhando a arquitetura. Segawa desta-

ca as transformações dos anos de 1980, quando o fotógrafo teria tornado-se protago-

nista, assumindo “uma posição estratégica na veiculação da informação arquitetônica 

nas revistas e livros publicados em todo o mundo” (PROJETO, 1994, p. 64). Em outro 

texto, O papel do fotógrafo: um profissional necessário, Cristiano Mascaro, arquiteto, 

professor universitário por muitos anos, reconhecido fotógrafo de arquitetura minimiza 

o valor do fotógrafo, que deveria apenas “retratá-la [a obra do arquiteto] de forma cla-

ra, objetiva e tecnicamente correta” (PROJETO, 1994, p. 80), sem explicar o que seria 

tecnicamente correta.
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Ainda na revista Projeto, Luis Fernández-Galiano, arquiteto, editor de Arquitectura Viva, 

é autor do artigo Papel fotográfico: imagens que constroem a arquitetura que aponta a de-

pendência da arquitetura atual em relação à fotografia. Para o autor, “ser retratado por 

alguns fotógrafos míticos [como Ezra Stoller ou Julius Schulman] é uma garantia de per-

manência, não muito diferente daquela que, a seu tempo, era ser pintado por Ticiano”. 

(PROJETO, 1994, p. 81). Em outro texto, O papel da fotografia: A inevitável atração entre 

fotografia e arquitetura, escrito por Luiz Carlos Felizardo, o autor afirma ser mais comum 

obter a descrição ténica do equipamento utilizado pelo profissional da fotografia do que 

ver algum debate sobre o tema. Fernando Freitas Fuão, também arquiteto, é o mais crí-

tico dos debatedores nesta edição da revista. Em seu artigo Papel do papel: as folhas da 

arquitetura e a arquitetura mesma, Fuão aponta o caminho da midiatização da arquitetura 

e afirma que muitas obras são louvadas simplesmente porque são mais fotogênicas que 

outras e que o papel do fotógrafo é o de folhar a ouro o edifício: “[...] tornar a vestir, 

cobrir, velar, tapar, dar a aparência de alguma coisa, [...] enfeitar, adornar. Cobrir de [...] 

pelos e plumas. É isso que fazem as fotografias e as revistas na arquitetura. [...]” (PRO-

JETO, 1994, p. 85).

Os trabalhos específicos de história da arquitetura moderna não se dedicam à questão 

da fotografia da arquitetura, tanto no caso de publicações brasileiras, caso dos livros 

Quando o Brasil era moderno (CAVALCANTI, 2001) e Warchavchik e a introdução da 

nova arquitetura no Brasil: 1925 – 1940 (FERRAZ, G.,1965), e da tese A crítica nas re-

vistas de arquitetura nos anos 50: a expressão plástica e a síntese das artes (MIRANDA, 

1998) quanto nos livros publicados nos EUA Brazil Built (DECKKER, 2001) e envisioning 

architecture: Drawings from the Museum of Modern Art (McQUAID, 2002).

Destacamos alguns trabalhos que trazem o tema da exposição de arquitetura: Pelos 

salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais: expressões da arquitetura bra-

sileira expostas nas bienais paulistanas (1951-1959) (HERBST, 2007 e HERBST, 2011), 

Arquitetura em exposição: Uma prática interdisciplinar. Caracterização da Bienal Inter-

nacional de Arquitetura de São Paulo (MIGUEZ, 2004) e Brazil Builds e a construção de 

um moderno na arquitetura brasileira (COSTA, E., 2009). 

Helio Herbst, em tese de doutorado defendida na FAU USP em 2007, publicada em livro 

em 2011, considera a arquitetura exposta nas Bienais como elemento importante para 

a consolidação de um projeto moderno. O autor afirma que nesse projeto foram esque-

cidos muitos arquitetos – ocultados das revistas especializadas e manuais do período, 

mas presentes nas Bienais segundo estudo do autor. Ele acredita que as próprias solu-

ções adotadas para exibição dos trabalhos já permitiram difundir a arquitetura moderna, 

com a ideia que as soluções brasileiras para arquitetura, por sua originalidade formal e 

técnica, denotariam maturidade e identidade próprias. 
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Stella Miguez, em Arquitetura em exposição: Uma prática interdisciplinar. Caracterização 

da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo estuda as Bienais realizadas entre 

1999 e 2003, com foco nas mostras de arquitetura. Não destaca a fotografia, mas a 

autora mostra como são complexas as relações entre a arquitetura e suas formas de re-

presentação, ainda mais quando a arquitetura é objeto de acervo – desenhos, modelos 

tridimensionais e fotografias.

A dissertação de Mestrado defendida no campo da História Brazil Builds e a construção 

de um moderno na arquitetura brasileira (COSTA, E., 2009), debate o tema por meio do 

estudo de uma publicação, Brazil Builds, realizada pelo MoMA de Nova York em 1943, 

não exatamente da exposição. Eduardo Costa apresenta um pouco da história da foto-

grafia de arquitetura, para o autor parte de um circuito de poder, afirmando que a aproxi-

mação das disciplinas, fotografia e arquitetura, foi determinante para o desenvolvimento 

de uma história cultural, um campo carente de reconhecimento no Brasil.

Relacionando museu e arquitetura temos O MASP em exposição: mostras periódicas na 7 

de abril (MOTTA, 2003), Através do espaço do acervo: o MASP na 7 de abril (SCHINCA-

RIOL, 2000), MAM: museu para a metrópole (NASCIMENTO, 2003) e MoMA/NY: The power 

of display: A history of Exhibtion Installations at the Museum of Modern Art (STANISZEWSKI, 

1998). 

As duas primeiras, dissertações de Mestrado apresentadas na FAU USP em 2000 e 2003, de 

Zuleica Schincariol e Renata Vieira da Motta respectivamente, cujo tema é o Museu de Arte 

de São Paulo (MASP), relatam a importância do museu para a difusão da arquitetura moder-

na por meio das exposições. Ana Paula Nascimento, em MAM: museu para a metrópole 

destaca que apesar do fato de muitos arquitetos participarem das formulações originais 

do Museu de Arte Moderna de São Paulo, não foram realizadas mostras importantes 

nem foi formado um acervo de arquitetura como ocorrera no MoMA, não mencionando 

especificamente a fotografia.

O livro The power of display: A history of Exhibition Installations at the Museum of Modern 

Art de autoria de Mary Anne Staniszewski relata como as exposições eram apresentadas 

no MoMA, como a emblemática exposição Modern Architecture do início de 1932. Assim 

é possível entender através de registros das primeiras exposições como as fotografias 

já estavam sendo utilizadas.
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*

Parece que o papel da fotografia durante muito tempo ficou restrito a apenas ilustrar 

textos de história ou arquitetura, confirmando informações textuais. Assunto que passa 

longe das pranchetas e salas de aulas das escolas de arquitetura, ou seja, durante a 

formação dos profissionais da área.

Com exceção de alguns poucos profissionais, os nomes dos fotógrafos de arquitetura 

poucas vezes são lembrados (ou totalmente ignorados como no caso da exposição que 

analisaremos a seguir) indicando assim uma naturalização da fotografia. Também não é 

fácil encontrar a indagação do que teria sido fotografado.

Quem teria fotografado, de que forma, ou para quem são perguntas que ficam igual-

mente sem respostas em textos publicados ainda nas décadas de 1950 e 1960, como 

na primeira edição da revista HABITAT de 1950, no catálogo referente à arquitetura da 

primeira Bienal publicado em 1952 denominado Arquitetura na Bienal de São Paulo (PA-

GLIA, 1952) ou ainda no trabalho de Geraldo Ferraz sobre Warchavchik de 1965, War-

chavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 – 1940 (FERRAZ, 1965).

Mencionam-se alguns casos, como as fotos do acervo do MoMA que tornaram-se refe-

rências para estudantes e profissionais de arquitetura diante da inacessibilidade da Eu-

ropa durante a II Guerra. Será que esse público pesquisador questionava o modo como 

eram feitas essas fotografias, por que, e quem as selecionava para compor o acervo 

visitado? Ou, pensando no caso brasileiro, para a primeira Exposição Internacional de 

Arquitetura aqui no Brasil, paralela à Bienal, quem selecionou as fotografias represen-

tando a arquitetura produzida naquele momento?

É comum ouvir que a fotografia é um meio mais fácil, mais próximo do grande público, 

mais acessível do que seriam desenhos e maquetes. Mas a visualização pelo público 

independe mesmo de código de representação? Como esse público tem lidado e apren-

dido com relação a fotografia, também parece ser tema pouco analisado.

Devido ao tema contribuíram mais diretamente para esta pesquisa os trabalhos de 

Schincariol e Motta, além da pesquisa de Nascimento, com muitas informações e um 

rico debate acerca do MASP e museu moderno em geral. A extensa pesquisa de Herbst, 

transformada em livro há pouco, nos serviu de referência não somente pelo tema abor-

dado, exposição de arquitetura na Bienal, mas também pela excelência do método e 

apresentação de sua pesquisa. Os trabalhos de Fanelli, Elwaal e Robinson nos guiaram 

pelo panorama histórico da fotografia de arquitetura, como mencionado no item anterior 

deste capítulo. 

Notamos que a carência de bibliografia está na área de exposições de arquitetura nos 

museus modernos. Esta dissertação se propõe a ampliar o debate sobre o tema e con-

tribuir com essa área a partir do estudo da exposição Le Corbusier – Novo Mundo do 

Espaço, a seguir.
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CAPÍTULO 2

Le Corbusier e o Novo Mundo do Espaço:

a exposição no MASP
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Le Corbusier e o Novo Mundo do Espaço: a exposição no MASP

O presente capítulo examina detalhadamente a exposição ocorrida no Museu de Arte de 

São Paulo (MASP) em 1950: Le Corbusier - Novo Mundo do Espaço, organizada pelo The 

Institute of Contemporary Art – Boston (ICA) em 1948. Inicialmente falaremos da relação do 

MASP com a arquitetura e, na sequência, a exposição será descrita e reconstituída a partir 

de documentos dispersos que reunimos pela primeira vez nesta pesquisa.

A exposição, fartamente documentada, nos permite entender a importância dos eventos de 

arquitetura para o Museu. Além do registro fotográfico da época, a troca de correspondência 

entre as instituições envolvidas, principalmente entre o MASP e o ICA, assim como entre 

o diretor do museu, Pietro Maria Bardi e o próprio arquiteto Le Corbusier, nos oferece 

informações importantes não apenas sobre as condições materiais da vinda da exposição 

ao Brasil, como também sobre a rede de relações dos personagens e instituições envolvidas 

neste projeto. A condição da exposição, efêmera, impossibilita que o pesquisador tenha 

acesso direto a ela, a não ser através da documentação, da iconografia, dos registros de 

época divulgados pela imprensa.

Comparação entre os catálogos relacionados às duas mostras assim como a comparação 

entre algumas publicações – uma lançada também em 1948, e outra compreendendo quase 

a totalidade do trabalho de Le Corbusier, nos permite entender que obra de Le Corbusier se 

queria apresentar, tanto nos EUA quanto no Brasil. 

A pesquisa nos mostrou que a vinda da exposição fez parte do processo de consolidação 

da arquitetura moderna brasileira no cenário internacional e que naquele momento o país 

iniciava seu papel de protagonista na área.

  

< na página anterior, exposição Le Corbusier - Novo Mundo do Espaço, no MASP
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2.1 O MASP e a arquitetura

O Museu de Arte de São Paulo foi oficialmente fundado em 10 de março de 1947, trazendo 

uma nova ideia de museu para os brasileiros, uma instituição dinâmica em ressonância com 

o Museu de Arte Moderna de Nova York, contribuindo para a difusão da arquitetura moderna 

através de mostras temáticas e individuais, cursos e palestras (cf. LOURENÇO, 1999, p. 15, 

MOTTA, 2003, p. 21 e SCHINCARIOL, 2000, p. 159).

Primeiro museu de arte moderna brasileiro, o MASP foi criado pela iniciativa de Assis 

Chateaubriand com o suporte de Pietro Maria Bardi e funcionou inicialmente na rua Sete 

de Abril, centro de São Paulo, edifício recém-construído para ser a sede das empresas de 

comunicações reunidas sob o nome de Diários Associados – um império poderoso do qual 

Chateaubriand era o dono. Bardi, recém-chegado da Itália, trouxe consigo sua experiência 

como crítico de arte e proprietário de uma galeria naquele país. Ele foi o diretor do museu por 

muitos anos e esteve ligado a ele até o final de sua longeva vida. Em 1968 o Museu mudou-se 

para sua nova e definitiva sede na avenida Paulista, projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi, 

esposa de P. M. Bardi. Valores positivos como coragem, entusiasmo e progresso, associados 

à arte moderna, atraíram o poder político e o econômico para a criação de museus como 

esse (LOURENÇO, 1999, p. 12).

A exposição Le Corbusier - Novo Mundo do Espaço foi uma das mostras de arquitetura 

realizadas nos dez primeiros anos de existência do MASP, antes mesmo da realização de 

eventos relacionados à arquitetura no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), 

no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ) e da realização das Exposições 

Internacionais de Arquitetura, que ocorreram em paralelo à então denominada Bienal do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Nesse período, o MASP realizou ou organizou diversas exposições relacionadas à arquitetura, 

tais como: 1a Exposição Internacional de Arquitetura Contemporânea (1948), realizada pelos 

alunos da Escola Nacional de Arquitetura, promovida pelo Museu e ocorrida na Biblioteca 

Pública Municipal; Arquitetura Hospitalar (1948), exposição de projetos com programa 

arquitetônico específico e sintonizados com as demandas da época organizada em 

conjunto com a Associação Paulista de Medicina, apresentando os projetos da Maternidade 

Universitária do Hospital Antônio Cândido de Camargo, do Instituto Paulista de Combate ao 

Câncer e, Arquitetura Escolar (1951), além da exposição Le Corbusier – Mundo novo do espaço 

(1950), que trateremos a seguir. Nossas investigações nos arquivos históricos do Museu 
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indicaram que outras estavam programadas para serem realizadas nesse período mas não 

se concretizaram por motivos que não pudemos levantar: Lucio Costa (1947); 1a Exposição 

de Arquitetura Brasileira (1948); Planos de Londres (1948); Arquitetura Naval (1951) e, Richard 

Neutra (1950). Essa última tem uma fase preparatória extensivamente documentada com 

catálogo publicado, Richard Neutra – Residências/Residences (MUSEU, 1950). A obra do 

arquiteto seria exposta por meio de grandes fotografias, provavelmente de autoria de Julius 

Shulmann, que constam no catálogo, além de plantas completas das obras e explicações 

do próprio Neutra (cf. MOTTA, 2003, p. 119 - 121 e informações do Arquivo Histórico da 

Biblioteca do MASP).

O MASP obteve maior destaque entre os novos museus brasileiros modernos na difusão da 

arquitetura para além de uma minoria de iniciados, mesmo ela não tendo sido objeto de acervo. 

O MASP não comprava as fotografias como o MoMA de Nova York, por exemplo. Pudemos 

observar que a arquitetura ganhou bastante espaço, maior mesmo que no MAM/SP, museu 

constituído praticamente ao mesmo tempo, também na cidade de São Paulo, e que abrigava 

ativo grupo de arquitetos no início de suas atividades, mas que contou com poucos eventos 

ligados à arquitetura nesse período (Cf. MOTTA, 2003, p. 124 e NASCIMENTO, 2003, p. 177). 

Encontramos nas palavras de Pietro Maria Bardi a explicitação desse papel de difusão:

É por esse motivo que nosso Museu promoverá [...] um grande número de exposições 

de arquitetura, em proporções talvez jamais planejadas por qualquer outro museu 

existente: cumpre acostumar nosso público a saber ver a arquitetura e avaliá-la em 

seus múltiplos aspectos, funções e caracteres […] (MUSEU, 1950, p. 10). 

Há também menção a esse papel do MASP, o de museu educativo e de formação do público 

de arquitetura moderna, em reportagem publicada na imprensa, sobre a recepção  de 

estudantes que preparavam uma exposição:

No museu de arte, organizadores da I Exposição Internacional de Arquitetura 

– Precedente do Rio de Janeiro, chegou a São Paulo um grupo de estudantes 

da Faculdade Nacional de Arquitetura, a fim de organizar, em colaboração com 

o Instituto de Arquitetos do Brasil e com a Prefeitura Municipal, a I Exposição 

Internacional de Arquitetura Contemporânea que será inaugurada, no próximo dia 

7 [1948], no saguão da Biblioteca Pública. Ontem, durante a visita feita ao Museu 

de Arte, os estudantes externaram suas esperanças no sucesso da exposição, 

porque esta contará com a presença de um público que, através do Museu, vem 

recebendo esclarecimentos sobre a importância da arquitetura contemporânea 

(DIARIO, 1948).

Além das exposições mencionadas podemos encontrar muitos outros eventos relacionados 

à arquitetura no MASP. São palestras, cursos, conferências e preparação de material para 

publicação. Existe uma agenda muita intensa que se rarefaz a seguir, considerando como 

recorte temporal os primeiros dez anos de história do Museu. Le Corbusier - Novo Mundo 

do Espaço, ocorrida em 1950, é uma das exposições de destaque desse período inicial (cf. 

tabela Arquitetura no MASP – dez primeiros anos).
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2.2 A exposição a partir dos documentos e da iconografia

2.2.1 Inauguração

Pietro Maria Bardi mostrou seu inte-

resse em trazer a exposição para o 

Brasil por meio de uma carta escrita 

para Le Corbusier em 1948, quin-

ze anos após terem se conhecido 

no navio que fez a rota Marselha-

Atenas-Marselha, durante a quarta 

edição do Congresso Internacional 

de Arquitetura Moderna (CIAM)1. A 

história é contada pelo próprio Bardi 

no livro Lembrança de Le Corbusier 

onde pudemos notar a admiração 

do diretor do MASP quando se refe-

ria ao arquiteto franco-suíço (BARDI, 

1994, p. 95).

Organizada pelo Instituto de Arte Contemporânea de Boston, EUA, a exposição teve como 

título original New World of Space. A ideia de expor no Brasil foi bem recebida tanto pelo 

instituto de Boston quanto pelo próprio Le Corbusier. Bardi tentou contato com outras ins-

tituições no Brasil, como o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, e ainda com 

museus de outros países da América do Sul para propor uma itinerância, principalmente por-

que acreditava na importância da mostra do arquiteto, além do que, uma parceria contribuiria 

para dividir os gastos para trazer a exposição. Bardi, no entanto, não obteve sucesso nesse 

contato, e justificou:

[...] Naquele tempo, não era fácil ativar relações de intercâmbio cultural com a Ca-

pital do país, notando-se até um certo ciúme. No caso do MASP, justificado pois os 

intelectuais cariocas tinham certeza que Chateaubriand abriria o Museu no Rio de 

Janeiro (BARDI, 1984, p 96).

O material vindo de navio dos EUA chegou ao Museu em 27 de junho de 1950, conforme 

atestam notícias de jornais da época (cf. anexo - volume 2). A mostra de Le Corbusier foi 

justamente a que abriu, em 5 de julho de 1950, a nova grande sala de exposições periódicas 

do MASP, juntamente com a inauguração solene da nova pinacoteca do museu em um andar 

reformado de sua sede.

1 Cf. nota 4, capítulo 1 desta dissertação.

[2.1] Le Corbusier, P. M. Bardi e Gino Pollini.
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O evento, que contou com várias 

personalidades importantes e 

foi documentado pela imprensa, 

especialmente pelos fotógrafos 

do jornal Diários Associados, foi 

também a ocasião escolhida por 

Assis Chateaubriand para apresentar 

os dois primeiros aparelhos de TV 

no Brasil, de sua nova emissora de 

televisão. Geremia Lunardelli, grande 

cafeicultor e um dos doadores 

que contribuíram para o acervo do 

MASP, plantou um pé de café na 

cobertura do edifício. O convidado 

de honra Nelson Rockfeller estava 

ao lado do Presidente da República, 

Eurico Gaspar Dutra, que veio 

do Rio de Janeiro especialmente 

para o evento. Democracia, paz e 

países unidos estavam presentes 

no discurso do convidado estado-

unidense, palavras esperadas 

para aquele momento logo após a 

Segunda Guerra (LOURENÇO, 1999, 

p. 99), que citou ainda as palavras 

proferidas pelo presidente de seu 

país, Franklin D. Roosevelt, por 

ocasião da abertura da nova sede 

do MoMA, em 1939. Roosevelt se 

referiu ao museu como “uma cidadela 

da civilização”, “uma instituição 

nacional” e “um museu vivo” (MOMA, 

1939). Da primeira edição da Revista 

Habitat destacamos alguns trechos 

extraídos do discurso de Nelson 

Rockefeller2:

[...] A inauguração de 

hoje é muito semelhan-

te a outra que teve lu-

2 A íntegra do discurso de Rockefeller, bem como a íntegra do discurso de Roosevelt no MoMA, podem ser lidas 
no anexo - volume 2 desta dissertação.

[2.2] e [2.3]
Assis Chateaubriand discursando na inauguração das novas 
instalações do MASP, julho de 1950. Na plateia, o presidente 

do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, o presidente do Museu, 
Samuel Ribeiro, Henri Georges Clouzot, Nelson Rockefeller, 

dentre outros.
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gar há onze anos atrás. Era a aber-

tura dos salões do Museu de Arte 

Moderna, de Nova York. […] Des-

de os tempos da formação destes 

dois países, os nossos povos se 

ligaram por uma herança comum e 

se uniram por crenças idênticas na 

liberdade democrática e no respeito 

pela dignidade humana. […] Rejeita-

mos a presunção que a arte que é 

esteticamente uma inovação possa 

de qualquer maneira ser social ou 

politicamente subversiva e portanto 

não-Americana. Deploramos o des-

cuidoso ignorante uso de termos 

da política e da moral no ataque a 

arte moderna. Relembramos que 

os nazistas suprimiram a arte mo-

derna estigmatizando-a de dege-

nerada, bolchevista, internacional 

e anti-germânica; e que os soviets 

suprimiram a arte moderna como 

formalistica, burguesa, subjetiva, 

nihilistica e anti-russa; e que o ofi-

cialismo nazista insistia e o oficia-

lismo soviético ainda insiste, num 

realismo convencional saturado de 

propaganda nacionalista. […] Se-

nhor Presidente [Eurico Gaspar Du-

tra], a honra de sua presença neste ato dá a mim a certeza de que V. Excia. tem 

os mesmos sentimentos do Presidente Roosevelt há onze anos passados, quando 

nos distinguiu com semelhante honra, definindo o Museu de Arte Moderna de Nova 

York, no seu discurso de inauguração, como sendo uma das cidadelas da civiliza-

ção. (HABITAT, 1950, p. 18 – 19)

[2.4] e [2.5]
P. M. Bardi, Jorge Edo e Mario Alderighi, além de 

plateia no saguão do edifício sede dos Diários 
Associados - onde localizava-se o MASP -, cen-
tro de São Paulo, durante a transmissão experi-

mental da nova TV, Tupi.
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2.2.2 O novo espaço expositivo

A arquiteta Lina Bo Bardi, que se tornaria conhecida pelo projeto do MASP na avenida Paulista 

anos depois, foi quem projetou, com a colaboração do arquiteto Giancarlo Palanti, mudanças 

no espaço expositivo do Museu, em 1950, que passara a ocupar novos andares no edifício 

localizado na rua Sete de Abril, Centro de São Paulo.

O edifício, cujo projeto de partido moderno era de autoria de Jacques Pilon, recebeu as 

mudanças necessárias para que ali fosse abrigado o museu naqueles primeiros anos, 

prevendo continuidade visual e flexibilidade, utilizando painéis removíveis. As paredes do 

espaço expositivo eram brancas e cinzas, o piso em madeira clara modulado em quadrados 

de 100 x 100 cm. A iluminação era artificial, com lâmpadas fluorescentes embutidas no teto 

com forro composto por módulos de 125 x 125 cm, proporcionando difusão uniforme da luz 

(MOTTA, 2003, p. 85) (cf. ilustrações 2.6 - 2.15).

Lembramos que o espaço destinado a exposições no MASP incluía, ainda, plantas naturais 

em vasos. No caso da exposição de Burle Marx ocorrida dois anos depois, em 1952, as 

espécies apresentadas eram cultivadas pelo próprio paisagista. A presença da vegetação 

visava, de acordo com Lina Bo Bardi, “criar uma referência à vida e à flora brasileira, bem 

como tornar menos solene o ambiente do museu” (MOTTA, 2003, p. 133). Segundo Pietro 

Maria Bardi: 

 A decoração da Pinacoteca 

constou de plantas e flores 

tropicais, implantada a 

lembrada ‘Vitrine das 

formas’ que abrigava 

rica variedade de objetos 

arqueológicos provenientes 

da minha coleção particular 

e posteriormente doadas ao 

MASP, juntamente com uma 

máquina de escrever para 

estabelecer os espaços 

do tempo, e, finalmente, 

a projeção do filme ‘Le 

Corbeau’, comentado 

pessoalmente por Henri-

Georges Clouzout, este 

também um dos convidados 

à novidade paulista (BARDI, 

1984, p. 98).
[2.6] Vaso com planta decorando as novas 

instalações do MASP em 1950.



66



67

[2
.7

] e
 [2

.8
]

P
la

nt
a 

e 
co

rt
e 

do
 M

A
S

P
 n

o 
ed

ifí
ci

o 
se

de
 d

os
 D

iá
rio

s 
A

ss
oc

ia
do

s.
P

ro
je

to
 d

e 
ad

ap
ta

çã
o 

do
 e

sp
aç

o 
or

ig
in

al
 d

e 
au

to
ria

 d
e 

Li
na

 B
o 

B
ar

di
.



68

[2.9] e [2.10]
Aspecto atual do edifício projetado por Jacques Pilon na rua Sete de Abril, 

no centro de São Paulo. Ali funcionou o MASP em seus primeiros anos.
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[2.11] e [2.12] 
Exposição Le Corbusier - Novo Mundo do Espaço em montagem no MASP, 1950.
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[2.13], [2.14] e [2.15] 
Exposição Le Corbusier - Novo Mundo do Espaço em montagem no MASP, 1950.
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2.2.3 Descrição detalhada da exposição no MASP

Reconstituimos a exposição a fim de identificar quais obras e de que maneira foram 

expostas, por meio de diversos documentos encontrados nas pastas históricas do Centro de 

Documentação do MASP. Recorremos também a imagens publicadas nas revistas Habitat e 

a pesquisas acadêmicas sobre o MASP e Le Corbusier. Para traçarmos um paralelo com a 

exposição original realizada nos EUA também utilizamos algumas fotografias enviadas pela 

Instituição de Boston para P. M. Bardi que se encontram em sua coleção particular.

Constituída por ampliações fotográficas de grande formato com reproduções de projetos, de 

maquetes e de edifícios construídos de autoria de Le Corbusier, alguns acompanhados de 

textos explicativos, a exposição incluía ainda pinturas em telas dispostas nas paredes além 

de pequenos desenhos e aquarelas. A estrutura de madeira pintada de branco era vazada 

– nos vãos eram encaixadas as reproduções fotográficas – e foram distribuídas no meio do 

espaço expositivo.

A exposição de Le Corbusier foi instalada no local destinado às mostras temporárias, 

separada da nova Pinacoteca do Museu, no mesmo andar, pela Vitrine das Formas. Alguns 

banquinhos estavam disponíveis para que os visitantes – leigos, arquitetos ou estudantes – 

pudessem admirar mais confortavelmente a mostra, mas principalmente para que, caso se 

interessassem, pudessem copiar algo dos textos que constavam nos ampliações fotográficas, 

ou ainda para que pudessem fazer anotações e croquis inspirados nas obras apresentadas.

[2.16] e [2.17]
A exposição Le 
Corbusier - Novo 
Mundo do Espaço 
e, em primeiro 
plano, a Vitrine das 
Formas.
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[2.18] e [2.19]
No topo da página, visível um visitante num dos banquinhos disponíveis na exposição.

Acima, Vitrine das Formas em primeiro plano.
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Passaremos à descrição detalhada e à tentativa de reconstituição da exposição. Partimos 

de uma lista do material despachado, com três páginas, enviada com uma carta do ICA 

endereçada ao MASP avisando da partida do navio de Boston rumo a Santos, reproduzida 

em anexo3.

O documento demonstra que o ICA despachou para o MASP seis caixas contendo o seguinte 

material expositivo:

16 pinturas à óleo (−	 oil paintings), que estavam em três caixas;

20 guaches (−	 gouaches, framed with glass, mats, passe-par-tout), transportados em 

uma caixa;

14 conjuntos contendo 62 desenhos e aquarelas (−	 drawings and watercolors, mounted 

in groups under acetate), ocupando parte de uma outra caixa e, por fim;

78 ampliações fotográficas (−	 panels of photographs) e 22 quadros de textos (panels of 

texts), mais três quadros apresentando o Modulor (Modulor Scale with figure of man),  dois 

quadros com o título da exposição e fotografia de Le Corbusier, um outro quadro contendo o 

título da exposição e o logotipo (Medusa design), em duas caixas distintas. 

Na mesma lista com a relação do que foi despachado dos EUA para o Brasil temos informações 

específicas a respeito do seguro do material, no valor total de U$30.000. Observamos que 

U$1.000,00 equivalia a aproximadamente Cr$20.000,00 e que o salário mínimo brasileiro, de 

1944 a 1951, era Cr$380,00 (JUSTIÇA, 2012).

As 16 pinturas à óleo foram seguradas no valor de U$1.500 cada, totalizando −	
U$24.000;

Os 20 guaches tinham o valor segurado de U$2.000;−	

Já o restante do material, ou seja, as 78 ampliações fotográficas, 62 desenhos e −	
aquarelas, quadros de textos, o quadro com o Modulor, o título e o logotipo da exposição, 

nas caixas IV e V, foram seguradas respectivamente pelo valor de U$900 e U$3.100, portanto 

U$4.000. 

3 Lista Packing order - Le Corbusier exhibition material to South America, sem data, provavelmente anexa à 
correspondência de 18 de maio de 1950 (cf. anexos A - volume 2 desta dissertação).
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Consideramos em nossa reconstituição, ainda, outra lista4, esta preparada pelo MASP (cf. 

anexo - volume 2), descrevendo o material desta maneira:

-  Em uma das caixas seriam 22 ampliações (fotografias de arquitetura) com dimensões 

de 100x120 cm, mais 20 ampliações (também fotografias de arquitetura) com 61x92 cm, 

outras 11 ampliações (igualmente fotografias de arquitetura) de 92x41cm, 20 quadros de 

textos  com 31x62 cm e, outras 18 ampliações fotográficas cada uma com suas dimensões 

indicadas5, variando de 36x41 cm a 92x132 cm. Total desta caixa: 91 objetos, sendo 71 

ampliações fotográficas e 20 quadros de textos.

- Na outra caixa seriam mais quatro ampliações de fotografia, desta vez com dimensões 

um pouco maiores que os anteriormente descritos, com 153 cm de largura e altura variando 

de 67 a 100cm. Totalizando assim, nas duas caixas, 75 ampliações fotográficas.

Essa lista adicionou informações importantes para nossa pesquisa a respeito do material 

recebido, principalmente por conterem as medidas de algumas ampliações fotográficas, 

apesar do dado conflitante, já que essa relação aponta 75 ampliações de fotografias de 

arquitetura enquanto que na lista do ICA (cf. anexos A - volume 2. Lista Packing order - Le 

Corbusier exhibition material to South America) seriam 78 ampliações fotográficas no total. 

4 Deve ter sido feita e enviada por Bardi para Le Corbusier antes do material expositivo ser enviado à Europa, 
como explicaremos mais adiante, no item 2.4 Exposição a partir da correspondência a ela vinculada.

5 3 ampliações de 132x92; 1 ampliação de 122x92; 1 ampliação de 122x82; 1 ampliação de 114x79; 1 amplia-
ção de 113x97; 1 ampliação de 102x102; 2 ampliações de 102x96; 1 ampliação de 102X77; 1 ampliação de 
102x70; 1 ampliação de 84x82; 1 ampliação de 82x67; 1 ampliação de 82x35; 1 ampliação de 69x61; 1 am-
pliação de 61x46; 1 ampliação 41x36. (cf. anexos A - volume 2)

[2.20]
Telas e ampliações fotográficas. Exposição em montagem, MASP, junho de 1950.



76

A partir das informações levantadas nas duas listas e dos registros fotográficos do espaço 

expositivo, concluimos que o quadro com o Modulor em escala real ocupou posição 

privilegiada na exposição, ao lado de um painel com 16 ampliações fotográficas, de frente 

para o público que, a partir da nova pinacoteca, se dirigia à área de exposições temporárias, 

local onde encontrava a exposição de Le Corbusier. O Modulor era visualizado antes mesmo 

dos visitantes contornassem a transparente Vitrine das Formas. O quadro com o Modulor, que 

aparece em alguns dos registros da época (cf. ilustrações 2.21 e abertura do capítulo), ainda 

nos permitiu determinar a disposição das ampliações fotográficas que estavam afixadas na 

estrutura de madeira.

Se o Modulor tem 183 cm, e se ele está cerca de 43 cm afastado do piso  do Museu, já que 

sob seus pés há algumas medidas indicativas, concluimos que o topo de sua cabeça está 

a 226 cm do piso (183+43 cm). Esta medida, 226 cm, é a mesma medida do Modulor com 

o braço levantado (cf. ilustração 2.22). Concluimos que o topo de todos os painéis com as 

ampliações fotográficas estão alinhados a 226 cm do piso acabado do MASP.

As ampliações fotográficas de maiores 

dimensões estão localizadas na parte 

superior dos painéis, e têm cerca de 

100 cm de altura (1 metro). Logo abaixo, 

separados por aproximadamente 13 cm 

da borda inferior dessas ampliações 

maiores, encontramos as ampliações 

e quadros de dimensões menores. 

Portanto, o topo das ampliações da 

parte inferior do painel estão a 113 cm 

do piso (226-100-13), equivalente ao 

eixo que divide ao meio o Modulor, 

Essas ampliações fotográficas inferiores 

muitas vezes estavam acompanhados 

de quadros contendo textos explicativos 

retirados do Oeuvre complète6. O conjunto formado pelas ampliações superiores, maiores, e 

pelos quadros e ampliações inferiores, menores, tinha aproximadamente 1,20m de largura, 

com exceção para quatro ampliações com largura superior, de 1,50m. 

Sob estes paineis temos um vão com cerca de meio metro, deixando transparecer o 

piso do museu. Os elementos vazados garantiam fluidez ao espaço. A iluminação, como 

já mencionamos, a partir de lâmpadas fluorescentes embutidas no teto, era difusa e não 

destacava nenhuma obra em especial (cf. ilustração 2.21).

6 Le Corbusier assim nos informa, descrevendo um projeto de exposição itinerante pelos EUA: “Preparation 
d’une expostion volante patronée par six grands musées des U.S.A. Exposition d’architecture, urbanisme et 
peinture. Documentation composée de feuilles imprimées extraits de ‘l’Oeuvre Complète de L.C.’ (aux édi-
tions Erlenbach, Zürich) format ‘à italienne’ 29 X 23 [...]” (LE CORBUSIER, 1950b, p. 158-160, grifo nosso). Cf. 
capítulo 3 desta dissertação, p. 143.

Arranjo das ampliações fotográficas no MASP e medidas
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[2.21]

[2.22] 

Nesta página, vemos, abaixo 
[2.22], o Modulor, de acordo com 

Le Corbusier. Ao lado, quadro 
com o Modulor na exposição do 

MASP [2.21]
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A arquitetura de Le Corbusier foi representada por desenhos, fotografias de edifícios prontos 

e fotografias de maquetes, todas em ampliações fotográficas de grande formato, sem 

moldura, afixadas em estrutura de madeira vazada. Não havia nenhuma maquete exposta. 

Pietro Maria Bardi chegou a pedir, sem sucesso, a Simeão Leal do Serviço de Documentação 

do Ministério da Educação e Saúde o empréstimo da maquete da sede do Ministério que vira 

certa vez lá mesmo7. Já as 16 telas (pinturas à óleo) vieram emolduradas e foram dispostas 

nas paredes do espaço reservado à exposição.

Das 78 ampliações fotográficas encaminhados dos EUA para o Brasil, segundo informações 

que obtivemos (cf. anexos A - volume 2 - lista Packing order - Le Corbusier exhibition material 

to South America), pudemos identificar 48 delas no MASP. Apresentaremos a planta do espaço 

expositivo com a indicação de localização das perspectivas, a planta do mesmo espaço com 

indicação do campo visual obtido a partir do registro fotográfico de época reunidos nessa 

dissertação e planta com indicação das elevações (cf. planta - indicação das perspectivas, 

perspectivas 1 - 7, planta - indicação dos registros fotográficos e planta - indicação das 

elevações). 

7 “[...] Recordo-me agora ter vista certa vez lá no Ministério, a maquete deste esplêndido edifício e pensei que 
seria ideal completar a exposição Le Corbusier, da qual constam os primeiros desenhos feitos por Le 
Corbusier para sua construção, mediante a apresentação de esta maquete [...]”.  (Cf. anexo B. Fonte: 
arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 04 de 
novembro de 1949, grifo nosso).
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Mostraremos, nas páginas seguintes, os desenhos representando a reconstituição, por meio 

de fotomontagem, de cada painel formado pelo conjunto de ampliações fotográficas e seu 

conteúdo. Cada um destes desenhos chamaremos de elevações, a fim de nos auxiliarem a 

entendermos o espaço que o público do MASP visitou naquele período8 (cf. elevações 1 - 19 

e registros de época).

8 Encontramos o ano mas não especificamente o dia em que os registros fotográficos na época foram feitos, 
informações obtidas tanto nas legendas e descrições atrás das cópias em papel quanto nas informações 
contidas nas publicações. Sabemos que algumas foram feitas durante a montagem da exposição e outras já 
durante seu período aberto ao público, porém não pudemos precisar em alguns locais da mostra se a monta-
gem já era a definitiva e, portanto, contava com todos os ampliações.
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Consideramos que tenham sido expostos 16 ampliações fotográficas no total e oito quadros 

de textos explicativos acompanhando as oito ampliações fotográficas inferiores, na elevação 

1 (cf. elevação 1 - página 93), compondo um painel, disposto logo à entrada da exposição, 

ao lado do Modulor, de frente para a nova pinacoteca e visto também através da Vitrine das 

Formas. Uma ampliação, localizada na parte inferior, na extremidade direita, não é visível 

(ponto-cego). As outras quinze são visíveis e puderam ser identificadas (cf. ilustrações 2.24, 

2.25, 2.26 e 2.27).

Descreveremos o conteúdo iniciando pelas oito ampliações maiores, cujas dimensões 

aproximadas são 1,20 x 1,00 m, da esquerda para a direita: Town plan for Hellocourt, 

Lorraine9; Clarté apartment house, Geneva10; Marseille apartment house. Housing unit 

for sixteen hundred persons11; Marseille apartment house. Housing unit for sixteen hundred 

persons12, novamente; Clarté apartment house, Geneva13, novamente; Apartment house, 

Porte Molitor, Paris14; Savoye villa, Poissy15; Week-end house near Paris16. 

Nas ampliações inferiores, de aproximadamente 0,90 x 0,60 m, temos, também da esquerda 

para a direita: Ideal Home Exposition, to have taken place in London17; Radiant City Model18; 

A contemporary city for three million people19; Apartment house, Porte Molitor, Paris20, 

novamente; Apartment house, Porte Molitor, Paris21, novamente; La Roche house, Auteuil22; 

Beistegui penthouse on the Champs-Elysées, Paris23. Os textos explicativos que estão ao 

lado de alguns dos paineis inferiores não são legíveis.

São três ampliações de planejamento urbano, quatro ampliações de edificações classificadas 

9 Plano urbanístico para Hellocourt, Lorena - França, projeto de 1935, classificado como planejamento urbano e 
representado por um desenho.

10 Immeuble Clarté ou Prédio de apartamentos Clarté, em Genebra – Suíça, projeto de 1930, classificado como 
apartamento e representado por fotografia de arquitetura*. Esta fotografia não aparece no catálogo, mas foi 
publicada em outro livro de 1948, Le Corbusier: Architect, Painter, Writer (PAPADAKI, 1948).

11 Unité d’Habitation ou Unidade de Habitação de Marselha – França, projeto de 1946, classificado como edifício 
e representado por desenho.

12 Unité d’Habitation ou Unidade de Habitação de Marselha – França, projeto de 1946, classificado como edifício 
e representado por fotografia de maquete.

13 Immeuble Clarté ou Prédio de apartamentos Clarté, em Genebra – Suíça, projeto de 1930 que classificamos 
como apartamento e foi representado por fotografia de arquitetura

14 Apartamento de Le Corbusier em Paris – França, projeto de 1933, classificado como apartamento e represen-
tado por fotografia de arquitetura

15 Maison Savoye ou residência Savoye, Poissy – França, projeto de 1929, classificado como casa e representa-
do por fotografia de arquitetura.

16 Casa de final de semana nos arredoreres de Paris - França, projeto de 1935 classificado como casa e repre-
sentado por fotografia de arquitetura.

17 Projeto de exposição de uma casa ideal, de 1939, classificado como exposição e representado por desenho. 
Ao seu lado havia um quadro  com texto.

18 Ville Radieuse ou Cidade Radiosa, projeto de 1935, classificado como planejamento urbano e representado 
por fotografia de maquete. ampliação um pouco menor que os que estavam ao seu lado, aparentemente qua-
drado, acompanhado de texto.

19 Cidade de 3 milhões de habitantes, projeto de 1922, classificado como planejamento urbano e representado 
por desenho.

20 Apartamento de Le Corbusier em Paris – França, projeto de 1933, classificado como apartamento e represen-
tado por fotografia de arquitetura.

21 Apartamento de Le Corbusier em Paris – França, projeto de 1933, classificado como apartamento e represen-
tado por fotografia de arquitetura.Ao seu lado havia um quadro  com texto.

22 Maison La Roche ou Casa La Roche, Auteuil – França, projeto de 1924 classificado como casa e representado 
por fotografia de arquitetura. Ao seu lado havia um quadro  com texto.

23 Cobertura em Paris – França, projeto de 1930 classificado como casa e representado por fotografia de arqui-
tetura. Ao seu lado havia um quadro  com texto.
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como casas, cinco fotografias de apartamentos (mas somente duas edificações, Clarté 

apartment house e Apartment house - Porte Molitor, pois há repetição), uma ampliação de 

exposição e duas ampliações com fotografias de grandes prédios/edifícios públicos (mas 

somente um edifício, Marseille apartment house), se considerarmos uma classificação por 

funções nesse painel representado na elevação 1. 

Pela representação, são nove ampliações de fotografias de arquitetura, quatro ampliações de 

desenhos e duas ampliações de fotografias de maquete. 

Notamos que todas os registros fotográficos de época, feitas no MASP e que serviram de 

base para essa reconstituição, foram feitas de pontos de vista que exploram a relação com 

a transparência da Vitrine das Formas em primeiro plano (cf. ilustrações 2.24 - 2.27, página 

seguinte). No plano de fundo desse painel temos as persianas (cf. ilustração 2.23) que cobriam 

as janelas da fachada principal do edifício, com frente para a rua rua Sete de Abril, no Centro 

de São Paulo.

[2.23]

Persianas cobrindo as janelas do MASP - fachada da rua Sete de Abril.
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No verso desse painel que vimos na elevação 1, temos outro painel com 16 ampliações 

fotográficas que veremos agora na elevação 2, e estão dispostos da mesma maneira que o 

painel anterior, ou seja, na parte superior as ampliações fotográficas maiores, com 1,20m de 

largura e 1,00m de altura e, na parte inferior as ampliações fotográficas um pouco menores, 

aquelas com cerca de 0,60m de altura, dividindo espaço com texto. O plano de fundo desse 

painel é a nova pinacoteca do MASP. Nessa elevação apenas seis estão visíveis, sendo que 

as três ampliações superiores foram mais fáceis de identificar que as três inferiores. As outras 

ampliações desse painel estão em pontos-cegos, não aparecem em nenhuma registro da 

época (cf. ilustrações 2.28 e 2.29).

Na elevação 2 temos, na parte superior, da esquerda para a direita: Voisin Plan24; Skyscraper 

for the business center of Algier25 e; Plan for University City, Rio de Janeiro26. Já na parte 

inferior, igualmente da esquerda para a direita, vemos: Plan for Nemours, North Africa27; City 

plan for the left bank of Antwerp28e; City plan for Algiers (first project)29.

Esse painel apresenta quatro ampliações de urbanismo e duas ampliações de grandes 

prédios/edifícios públicos. Três edificações e projetos são representados por desenhos e 

outros três por fotografias de maquete (cf. elevação 2).

24 Projeto de 1925, classificado como  planejamento urbano e representado por desenho.
25 Arranha-céu para o centro de negócios de Argel - Argélia. Projeto de 1939, classificado como edifício e 

representado por fotografia de maquete.
26 Cidade Universitária, Rio de Janeiro, projeto de 1936, classificado como edifício e representado por desenho.
27 Urbanisation de la ville de Nemours, Afrique du Nord ou Urbanização de Nemours – África do Norte (atualmente 

Argélia), projeto de 1934, classificado como urbanismo e representado por fotografia de maquete. Ao seu lado 
havia um quadro com texto.

28 Urbanisation de la rive gauche de L’Escault, a Anvers ou Urbanização da margem esquerda, Antuérpia, projeto 
de 1933, classificado como urbanismo e representado por desenho. Ao seu lado havia um quadro com texto.

29 Urbanisation de la Ville d’Alger ou Urbanização de Argel - Argélia, primeiro projeto, de 1930, classificado como 
urbanismo e representado por fotografia de maquete. Ao seu lado havia um quadro com texto.

[2.28] e [2.29]
Registros fotográficos da época onde aparecem as ampliações fotográficas do painel 2
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Quatro ampliações são visíveis na elevação 3 e identificamos: City plan for Algiers (first 

project)30, novamente, e; Plan for war factory of the ‘Green Factory’ type31, visualizando da 

esquerda para a direita, sendo as duas ampliações na parte de cima e com largura de 1,50m. 

Em baixo, de dimensões menores que os de cima, com cerca de 60 cm de altura, e com 

espaço para texto, temos: Square spiral museum, limitessly extendable32 e; A center for 

popular entertainment accommodating 100,000 people33 (cf. ilustração 2.30).

No painel que vemos na elevação 3 temos duas ampliações de planejamento urbano e duas 

outras classificadas como edifícios públicos/grandes prédios. Quanto à representação, três 

são por fotografias de maquete e um por desenho (cf. elevação 3).

Há quatro ampliações na elevação 4, um deles visível parcialmente. Temos a mesma obra 

nas duas ampliações superiores, com cerca de 1 m de altura, com fotografias de dois pontos 

de vista diferentes:  Stein villa at Garches34. Em baixo, nas ampliações um pouco menores e 

com espaço para texto, temos, na esquerda, uma edificação presente também na elevação 

1, Apartment house, Porte Molitor, Paris35 e, à direita, Exhibition of primitive art (arranged 

by Louis Carré) in Le Corbusier’s apartment36 (cf. ilustração 2.31).

São duas ampliações de casas, sendo uma edificação somente, uma ampliação de 

apartamento, que é a mesma edificação que aparece no painel da elevação 1 e, uma ampliação 

de exposição. Todas as quatro são fotografias de arquitetura (cf. elevação 4).

30 Urbanisation de la Ville d’Alger ou Urbanização de Argel - Argélia, primeiro projeto, de 1930, classificado como 
urbanismo e representado por fotografia de maquete.

31 Plano para a fábrica de guerra - tipo “Fábrica Verde”, projeto de 1940, classificado como urbanismo e repre-
sentado por desenho.

32 Museu de crescimento ilimitado, projeto de 1930-40, classificado como edifício e representado por fotografia 
de maquete.

33 Estádio para 100 mil pessoas na França, projeto de 1936-37, classificado como grande construção e represen-
tado por maquete.

34 Residência Stein em Garches - França, projeto de 1927, classificada como casa e ambos os ampliações repre-
sentado por fotografias de arquitetura.

35  Apartamento de Le Corbusier em Paris – França, projeto de 1933, classificado como apartamento e represen-
tado por fotografia de arquitetura

36 Exposição de Arte Primitiva (organizada por Louis Carré) no apartamento de Le Corbusier, projeto de 1935, 
classificada como exposição e representada por uma fotografia.

[2.30] e [2.31] Registros fotográficos da época onde 
aparecem as ampliações fotográficas dos painéis 3 e 4
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Na elevação 5 vemos 3 ampliações, de tamanhos aparentemente iguais, uma sobre a outra, 

ocupando o lado esquerdo da estrutura de madeira, enquanto o lado direito permanece vazio, 

sem nenhum quadro ou ampliação. Das três ampliações uma não pode ser identificada até 

o momento, a que se encontra na parte superior, subdividida em quatro desenhos, pois 

não está muito legível. Logo abaixo dessa, ao centro, vemos Week-end house near Paris37, 

novamente e; na parte inferior, Cook villa at Boulogne-Sur-Seine38 (Cf. ilustrações 2.33, 2.34 

e elevação 5).

A elevação 6, painel oposto ao da elevação 5, não há nenhuma ampliação, ou elas ainda não 

haviam sido montados no momento que foram feitos os registros que temos da época (Cf. 

ilustração 2.32 e elevação 6).

Elevações 5 e 6, portanto, talvez 6 ampliações no total, apenas duas delas identificadas. 

As duas edificações são casas, sendo que uma delas aparece também na elevação 1. As 

duas ampliações identificadas são fotografias de arquitetura e há uma ainda, embora não 

identificada, que é um conjunto de desenhos.

37 Casa de final de semana nos arredoreres de Paris - França, projeto de 1935 classificado como casa e repre-
sentado por fotografia de arquitetura.

38 Maison Cook ou Residência Cook, projeto de 1926, classificado como casa e representado por fotografia de 
arquitetura.

[2.32], [2.33] e [2.34]
Registros fotográficos utilizados para reconstituir elevações 5 e 6
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Na elevação 7 vemos duas ampliações grandes na parte superior e duas menores abaixo. 

Parte de cima, temos: Voisin Plan39, novamente e; Plans for reconstruction of Saint Dié 

(Vosges)40. Em baixo, na ampliação da direita, City plan for Algiers (first project)41, novamente, 

e a da esquerda, embora não tão legível, consideramos novamente Plans for reconstruction 

of Saint Dié (Vosges)42. Ambas as ampliações localizadas na parte inferior contém espaços 

que poderiam ser ocupados por textos, que podem ter sido incluídos após esses registros 

fotográficos terem sido feitos (cf. ilustrações 2.35, 2.36 e elevação 7).

As quatro ampliações são de planejamento urbano, sendo que há repetição de projetos. Três 

das ampliações são representadas por desenhos e uma com fotografia de maquete.

Por meio do registro de época supomos que na elevação 8 encontraríamos quatro ampliações, 

porém somente as duas do lado esquerdo são visíveis, sendo a superior um pouco maior, 

provavelmente o projeto do concurso para a League of Nation Palace, Geneva43, e a inferior, 

pouco menor, Pavilion of Modern Times for the Exposition of Art and Industry in Paris44 (cf. 

ilustração 2.37 e elevação 8).

39 Projeto de 1925, classificado como  planejamento urbano e representado por desenho.
40 Plano de reconstrução de Sant-Dié, Vosges – França. Projeto de 1945, classificado como planejamento 

urbano e reprentado por desenho. 
41 Urbanisation de la Ville d’Alger ou Urbanização de Argel - Argélia, primeiro projeto, de 1930, classificado como 

urbanismo e representado por fotografia de maquete.
42 Plano de reconstrução de Sant-Dié, Vosges – França. Projeto de 1945, classificado como planejamento urba-

no e reprentado por desenho. 
43 Palácio da Liga das Nações em Genebra - Suíça, projeto de 1927/28, classificado como edifício público e 

representado por uma fotografia da maquete.
44 Temps Nouveau Pavillon, projeto de 1937, classificado como exposição e representado por fotografia de arqui-

tetura, imagem essa que não não aparece no catálogo, mas em outra publicação do mesmo ano (PAPADAKI, 
1948, p. 68-71)

[2.35], [2.36] e [2.37] 
Registros fotográficos utilizados para reconstituir elevações 7 e 8
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Supomos que seriam quatro ampliações também na elevação 9, parcialmente visíveis. Nas 

duas ampliações superiores temos, à esquerda, um desenho do Ministry of Education and 

Public Health45 e à direita uma fotografia da mesma edificação, Ministry of Education and 

Public Health46. Na parte de baixo Swiss Building, University City, Paris47 (cf.  ilustrações 

2.38, 2.41 e elevação 9).

Na elevação 10 temos provavelmente mais quatro ampliações. Na esquerda, a mesma 

edificação, Swiss Building, University City, Paris48, em três ampliações. Na parte superior 

uma grande ampliação e sob ela duas ampliações menores justapostas. Do lado direito, na 

parte superior, a única visível, Salvation Army. City of Refuge49 (cf. ilustrações 2.40, 2.39 e 

elevação 10).

São sete ampliações visíveis, todas de edifício público/grande construção, mas apenas 

três edificações (já que Swiss Building aparece em quatro delas e Ministry of Education and 

Public Health em dois), uma representada por desenho e as outras cinco representadas por 

fotografia de arquitetura.

45 Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, projeto de 1936, classificado como grande construção/
edifício público e representado por desenho.

46 Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, projeto de 1936, classificado como grande construção/
edifício público e representado por fotografia de arquitetura.

47 Pavillon Suisse ou Pavilhão Suiço na Cidade Universitária de Paris, projeto de 1930-32, classificado como 
grande construção/edifício público e representado por uma fotografia de arquitetura, uma foto que não está 
presente no catálogo.

48 Pavillon Suisse ou Pavilhão Suíço na Cidade Universitária de Paris - França, projeto de 1930-32, classificado 
como edifício público/grande construção. Em ambos os ampliações a obra é representada por fotografias de 
arquitetura.

49 Cité de refuge ou projeto para o Exército da Salvação, de 1929-33, classificado como grande construção/
edifício público e representado por fotografia de arquitetura.

[2.38], [2.39], [2.40] e [2.41]
Registros fotográficos utilizados para reconstituir elevações 9 e 10
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Aparentemente cinco ampliações compõem a elevação 11, de difícil visualização pelo registro 

da época da exposição no MASP. Pudemos identificar duas ampliações, as que estão mais à 

esquerda: a reprodução de uma pintura, precisamente um detalhe de Femmes New-York50 

e; à sua direita, outra reprodução de pintura, que é um detalhe de pintura mural realizada 

por Le Corbusier na Badovici house (Alpes Maritimes)51 (cf. ilustrações 2.43, 2.45 e elevação 

11).

Na elevação 12, verso dos ampliações da elevação 11, somente vemos a extremidade 

esquerda, um ampliação fotográfica reproduzindo quatro esculturas, e dessa reprodução 

pudemos reconhecer uma delas, a do canto inferior direito, chamada Ozon opus I52 (cf. 

ilustrações 2.42, 2.44 e elevação 12).

Portanto, elevações 11 e 12, apenas 3 ampliações identificados, sendo uma reprodução de 

pintura, outra de esculturas e ainda uma de pintura mural.

50 Óleo sobre tela, 1947. Dimensões: 0,89m (altura) x 1,10m (largura). Assinado e datado em baixo à direita: Le 
Corbusier / New-York 26/1/47. Pintura inventariada com o número 259 na Fundação Le Corbusier, Paris – 
França.

51 Residência Badovici na França, realizado em 1939.
52 Madeira pintada, de 1947.

[2.42], [2.43], [2.44] e [2.45]
Registros fotográficos utilizados para reconstituir elevações 11 e 12
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A medusa-design, logotipo da exposição, aparece na elevação 13, onde podemos visualizar 

também um quadro somente de textos no canto inferior esquerdo (cf. ilustração 2.46 e 

elevação 13).

Já na elevação 14: identificamos uma imagem no lado esquerdo superior, verso da medusa-

design (cf. elevação 13), como sendo Corbusier-muralist, de 1942, que é uma fotografia do 

arquiteto trabalhando nas pinturas murais da residência Badovici que vimos na elevação 11 

(cf. elevação 11). No lado direito inferior, outro painel de texto (cf. ilustração 2.48 e elevação 

14).

O Modulor é visto na elevação 15 (cf. ilustrações 2.46, 2.47 e 2.49 e elevação 15).

[2.46], [2.47], [2.48] e [2.49]
Registros fotográficos utilizados para reconstituir elevações 13, 14 e 15
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Portanto (cf. elevações 1 -15), foram identificadas 48 ampliações fotográficas. São 22 

fotografias de arquitetura53 (sendo 13 edificações, porque algumas se repetem), 13 

desenhos (sendo 10 edificações, porque também há repetição, ou como no caso do Ministério 

da Saúde no Rio que aparece em outra ampliação, mas com fotografia)54, 9 fotografias de 

maquetes (mas 6 edificações, nesse caso porque Marseille, Voisin Plan e Algers aparecem 

em ‘desenho’ também)55, 2 de mural (1 obra, Casa Badovici, uma é um detalhe, outra é Le 

Corbusier trabalhando)56, 1 reprodução de esculturas e 1 reprodução de pintura57.

Se considerarmos a classificação por uso e por função, seriam 6 casas (em 8 ampliações 

fotográficas)58, 2 apartamentos (em 6 fotografias diferentes)59, 9 edifícios públicos/grandes 

prédios (sendo 13 ampliações fotográficas)60, 9 projetos de planejamento urbano (em 13 

ampliações)61, 3 de exposições62, mais 1 pintura mural63 (2 ampliações), 1 reprodução de 

esculturas e 1 reprodução de pintura.

53 Apartment house (1933); Beistegui penthouse (1930);Clarté apartment house (1930); Cook villa (1926); Exhibi-
tion of primitive art (1935); La Roche house (1924); Ministry of Education and Public Health (1936); Pavilion of 
Modern Times (1937);Salvation Army. City of Refuge (1929-33); Savoye villa (1929); Stein villa (1927);  Swiss 
Building (1930-32); Week-end house (1935).

54 A contemporary city for three million people (1922); City plan for Algiers (1930); City plan for the left bank of 
Antwerp (1933); Ideal Home Exposition (1939); Plan for University City (1936); Green Factory (1940); Plans for 
reconstruction of Saint Dié (1945); League of Nation Palace (1927/28); Marseille apartment house (1946); Mi-
nistry of Education and Public Health (1936) (aparece em fotografia também); Town plan for Hellocourt (1935); 
Voisin Plan (1925).

55 A center for popular entertainment accommodating 100,000 people (1936-37); City plan for Algiers (1930) 
(aparece em desenho também); Marseille apartment house (1946); Plan for Nemours (1934); Radiant City Model 
(1935); Skyscraper for the business center of Algier (1939); Square spiral museum (1930-40); Voisin Plan (1925) 
(aparece em desenho também).

56 Badovici house (1937).
57 Reprodução de esculturas (fotos de esculturas)*; reprodução de pintura Femmes NY 1947*.
58  Beistegui penthouse (1930); Cook villa (1926); La Roche house (1924); Savoye villa (1929); Stein villa (1927); 

Week-end house (1935).
59 Apartment house (1930-33); Clarté apartment house (1930).
60 A center for popular entertainment accommodating 100,000 people (1936-37); League of Nation Palace 

(1927/28); Marseille apartment house (1946); Ministry of Education and Public Health (1936); Plan for Univer-
sity City (1936); Salvation Army. City of Refuge (1929-33); Skyscraper for the business center of Algier (1939); 
Square spiral museum (1930-40); Swiss Building (1930-32).

61 A contemporary city for three million people (1922); City plan for Algiers (1930); City plan for the left bank of 
Antwerp  (1933); Green Factory (1940); Plan for Nemours (1934); Plans for reconstruction of Saint Dié (1945). 
Radiant City Model (1935); Town plan for Hellocourt (1935); Voisin Plan (1925).

62 Exhibition of primitive art (1935); Ideal Home Exposition (1939); Pavilion of Modern Times (1937).
63 Badovici house (1937).
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Acabamos de fazer a descrição dos paineis representados nas elevações, chegando assim 

à lista dos 30 edifícios e projetos identificados na exposição do MASP até o momento, 

dentre casas, apartamentos, planejamento urbano, exposições, edifícios públicos e grandes 

prédios:

. A center for entertainment accommodating 100,000 people;

. A contemporary city for three million people;

. Apartment house;

. Badovici house;

. Beistegui penthouse;

. City plan for Algiers;

. City plan for the left bank of Antwerp;

. Clarté apartment house;

. Cook villa;

. Exhibition of primitive art;

. Green Factory;

. Ideal Home Exposition;

. La Roche house;

. League of Nation Palace;

. Marseille apartment house;

. Ministry of Education and Public Health;

. Pavilion of Modern Times;

. Plan for Nemours; 

. Plans for reconstruction of Saint Dié;

. Plan for University City;

. Radiant City Model;

. Salvation Army. City of Refuge;

. Savoye villa;

. Skyscraper for the business center of Algier;

. Square spiral museum;

. Stein villa;

. Swiss Building;

. Town plan for Hellocourt;

. Voisin Plan;

. Week-end house.
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2.2.4 Pinturas

16 pinturas (óleo sobre tela) de autoria de Le Corbusier foram enviadas, conforme encontramos 

na lista de material despachado (cf. anexo A, volume 2 - lista Packing order - Le Corbusier 

exhibition material to South America). Ao contrário das fotografias que ficaram afixadas 

nos suportes de madeira, no MASP as pinturas foram dispostas nas paredes e já vieram 

emolduradas. Em nossa pesquisa, por meio do registro fotográfico da época da exposição 

no museu brasileiro, observamos que 15 dessas pinturas são legíveis e 13 puderam ser 

identificadas até o momento, total ou parcialmente64. Foram alinhadas sempre por sua borda 

inferior e estavam a 1,13m do piso do Museu, assim como a borda superior das ampliações 

fotográficas menores, dos paineis com os edifícios e projetos de arquitetura, medida que é o 

meio do Modulor.

Na mesma lista que encontramos as dimensões das ampliações fotográficas65, encontramos 

mais algumas informações a respeito das pinturas, inclusive suas dimensões. O material da 

exposição estava organizado para ser transportado em cinco caixas diferentes. Uma delas, 

a caixa 5, continha “textos, biografias e acessórios”. Duas caixas, como já mencionamos, 

continham ampliações fotográficas, e outras duas as pinturas. Na caixa 2 e na caixa 4 seriam 

três pinturas com “formato” 2,50m, imaginamos que seja a medida da diagonal das telas, 

duas pinturas de 2,00m, sete pinturas com 1,50m, uma pintura com aproximadamente 1,00m, 

uma pintura com dimensões de 1,32x0,79m e uma pintura com 1,32x0,75m66.

Lembramos que além dessas telas outros trabalhos de autoria de Le Corbusier estavam 

presentes nesta exposição, com a ampliação fotográfica que reproduz uma pintura, Femmes 

New-York67, uma ampliação fotográfica com esculturas e o painel com o Modulor. 

Nomeamos as pinturas de P1 a P16 conforme sua localização na exposição e para facilitar 

sua visualização nas elevações 16, 17, 18 e 19 que trataremos a seguir.

64 Sete foram identificadas totalmente, por meio de comparação com as obras inventariadas da Fundação Le 
Corbusier, contendo diversas informações como título, dimensões, técnica utilizada e numeração; as outras 
cinco foram identificadas parcialmente por meio de comparação com o catálogo, também com informações 
como dimensões e técnica utilizada, porém sem o título. Esta mesma lista contém títulos e datas para as 
obras, mas que não correspondem exatamente aos títulos e datas atuais, informadas pela Fundação Le Cor-
busier.

65 Cf. nota 4 - item 2.2.3 deste capítulo.
66 “100 P” (100 polegadas), aproximadamente 2,50m; “80 M” (o que deve significar 80 polegadas, apesar do 

M), aproximadamente 2,00m; “60 F” (apesar do F, provavelmente um erro de datilografia, deve ser 60 polega-
das), portanto aproximadamente 1,50m e; “40 P” (40 polegadas), aproximadamente 1,00m, respectivamente. 
Notamos nessa lista do MASP imprecisão em relação à lista do ICA e também em relação ao que pudemos 
contar visualizando a exposição por meio das fotografias da época, que trazem 16 pinturas, enquanto essa 
lista apenas 15.

67 Cf. nota 50 - item 2.2.3 deste capítulo.
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P1 Título não encontrado, 193068. 

P2 Título não encontrado, 193069. 

P3 Composition avec une poire, 192970. 

P4 Título não encontrado, 192971. 

P5 Nature morte jaune, 192772.

(Cf. ilustrações 2.50, 2.54, 2.52 e elevação 17, p. 114) 

P6 Não identificada.  

P7 Trois bouteilles, 192673.

P8 Bouteille et livre rose, 192674.

P9 Nature morte au violon rouge, 192075.

(Cf. ilustrações 2.51, 2.50 e elevação 16, p. 114)

68 Óleo sobre tela, 1930. Dimensões: H: 0,97x L:1,30m. Identificada por comparação com o catálogo, “Oil on 
canvas, 38 1/4 x 51 1/4 inches” (LE CORBUSIER, 1948, p. 53). 

69 Óleo sobre tela, 1930. Dimensões: 1,30x0,90m. Identificada por comparação com o catálogo, “Oil on canvas, 
51 ¼ x 35 ½ inches” (LE CORBUSIER, 1948, p. 55).

70 Óleo sobre tela. Dimensões: H: 1,46 m x L: 0,89 m. Assinado e datado no canto inferior direito “Le Corbusier 
29”. Atrás: “Le Corbusier. Nature morte avec une poire. 1929”. Na lista descrevendo o material enviado (cf.ta 3, 
neste capítulo, referente à lista anexa), há uma obra, a de número 13, descrita como “Nature-morte avec poire, 
1924”, poderia ser a mesma, embora as datas sejam diferentes. Está inventariada na Fundação Le Corbusier: 
Peinture FLC 147. Possível tradução: Composição com uma pêra.

71 Óleo sobre tela, 1929. Dimensões: H: 1,46x L: 0,97m. Identificada por comparação com o catálogo, “Oil on 
canvas, 57 1/2 x 38 1/4 inches” (LE CORBUSIER, 1948, p. 46).

72 Possível tradução: Natureza morta amarela.
73 Óleo sobre tela. Dimensões: H : 1,00 m x L : 0,81 m. Assinado e datado no canto inferior central “Jeanneret 

26”. Atrás: “Trois bouteilles”. Na lista (cf. nota 3), há uma obra (número 2.) descrita como “Trois Bouteilles, 
1928”, poderia ser a mesma, embora a data seja imprecisa, pois os anos são diferentes. Está inventariada na 
Fundação Le Corbusier: Peinture FLC 144. Observação, esse quadro aparece invertido no site em relação ao 
que vemos na Exposição do MASP. Possível tradução: Três garrafas. 

74 Óleo sobre tela. Dimensões: 1,00 m x H: L: 0,81 m. Assinado e datado no canto superior direito: “Jeanneret 
26”. Atrás: “Bouteille et livre. 1926 (rose)”. Na lista (cf. nota 3), há uma obra (número 4.) descrita como “Bou-
teille et livre, 1920”, poderia ser a mesma, embora as datas sejam diferentes. Está inventariada na Fundação 
Le Corbusier: Peinture FLC 143. Possível tradução: Garrafa e papel rosa.

75 Óleo sobre tela. Dimensões: 1,00 m x H: L: 0,81 m. Assinado no canto inferior direito: “Jeanneret, exécuté en 
1920”. Na parte de trás: “Le Corbusier 1920. / Nature morte au violon rouge. Druet 1920”. Na lista (cf. nota 3) 
há uma obra (número 3.) descrita como “Violin, 1920”, poderia ser a mesma. Está inventariada na Fundação 
Le Corbusier: Peinture FLC 137. Possível tradução: Natureza morta com violino vermelho.

[2.50], [2.51] e [2.52], à direita, de cima para baixo >
Registros que serviram para identificar as telas na exposição
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P10 Não identificada.

P11 Não identificada.

P12 Composition.

Table d’apéritif et chien, 193876.

P13 Deux musiciennes, 193777 . 

(Cf. ilustração 2.53 e elevação 19, p. 115)

P14 Título não encontrado,

1928 – 3978. 

P15 Título não encontrado, 193879.

P16 La pinasse, 193280 

(Cf. ilustração 2.55 e elevação 18, p. 115)

76 Óleo sobre tela. Dimensões: 1,30 m x H: L: 0,89 m. Assinado e datado no canto inferior direito “Le Corbusier 
27-38”. Atrás : “1927-1938. Composition. Table d’apéritif et chien. Le Corbusier”. Na lista (cf. nota 3), há uma 
obra (número 9.) descrita como “Composition. Table d’apéritif et chiens”, poderia ser a mesma (está sem data). 
Está inventariada na Fundação Le Corbusier: Peinture FLC 152. Possível tradução: Composição. Mesa de 
aperitivo e cão.

77 Óleo sobre tela. Dimensões: 1,30 m x 1,62 m. Assinada e datada no canto superior direito: “Le Corbusier 36-
37”. Atrás : “2 Musiciennes Rio 1936-37”.  Na lista (cf. nota 3), há uma obra (número 15.) descrita como “2 
Musiciennes, 1936/37”, poderia ser a mesma. Está inventariada na Fundação Le Corbusier: Peinture FLC 151. 
Possível tradução: Dois músicos. 

78 Óleo sobre tela. Dimensões: L: 0,81 x H: 1,00m. Identificada por comparação com o catálogo, “Oil on canvas, 
39 ½ x 32 inches. 1928 – 39”  (LE CORBUSIER, 1948, p. 98). 

79 Óleo sobre tela. Dimensões: H: 1,30 x L: 1,62m.  Identificada por comparação com o catálogo, “Oil on canvas, 
51 1/4 x 64 inches. 1938” (LE CORBUSIER, 1948, p. 92).

80 Óleo sobre tela. Dimensões: H: 0,89 x L: 1,30 m. Assinado e datado no canto inferior direito “Le Corbusier 32”. 
Atrás: “Bateau, femme et cordage. 1932. Le Corbusier”.  Na lista (cf. nota 3), há uma obra (número 5.) descrita 
como “Bateau, femme et cordage, 1932”, poderia ser a mesma. Está inventariada na Fundação Le Corbusier: 
Peinture FLC 149. Possível tradução: A lancha.

[2.53], [2.54] e [2.55], 
à direita, de cima para baixo >

Registros que serviram para identificar 
as telas na exposição
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Segundo a descrição contida no próprio catálogo, as pinturas feitas no período entre 1918 

e 1925 estariam classificadas como “puristas” e seriam derivadas de uma reforma do 

“cubismo”, trazendo elegância, precisão e a “estética da máquina”. Haveria, ainda de acordo 

com essa mesma descrição, uma escolha limitada de objetos familiares como garrafas e 

pratos na composição das telas81. Se considerarmos esta descrição e levarmos em conta as 

datas assinaladas nas pinturas expostas, teríamos quatro telas incluídas nessa fase.82

De 1925 a 1928, a disciplina para execução das pinturas não seria tão rígida e seriam 

introduzidos novos objetos para provocar reações poéticas como pedras, ossos, cordas, 

conchas, ainda segundo o texto do catálogo83. Portanto nessa fase teríamos três obras.

A partir de 1928 a figura humana apareceu e o estilo se tornou cada vez mais “expressionista”84. 

Encontramos a maioria das obras nesta fase, pelo menos seis telas. Portanto temos mais 

pinturas da última fase, considerando a classificação apontada pelos próprios editores do 

catálogo, mas há pinturas de todos os períodos.

Na mesma lista do conteúdo da exposição enviado de Boston (cf. anexo, volume 2 - lista 

Packing order - Le Corbusier exhibition material to South America) há a descrição de 14 

quadros contendo 62 desenhos e aquarelas e 20 guaches que foram fixados em painéis de 

madeira na exposição do MASP. É possível localizá-los na exposição no MASP, porém não 

são identificáveis para nós (cf. ilustrações 2.56, 2.57, 2.58 e 2.59).

81 “1918 – 25: Canvases of a style called Purism which signalized a reform of Cubism. Characterized by ele-
gance, precision, and a machine aesthetic. Limited choice of familiar objects such as bottles, plates, glasses 
imposed as a discipline.” (LE CORBUSIER, 1948, p. 127)

82 Consideramos as 16 telas listadas. Assim, teríamos três sem data, duas telas de 1920, duas de 1924, uma de 
1927, duas de 1928, uma de 1930, uma de 1932, uma de 1937, uma de 1938, uma de 1923-1940 e 1 de 1936-
1937. 

 Outra classificação seria possível se considerássemos as 12 telas que reconhecemos na exposição, pois uma 
é de 1920, duas são de 1926, duas de 1929, duas de 1930, uma é de 1932, uma de 1937, duas de 1938 e 1 
tem assinalada a data de 1928-1939. 

83 “1925 – 28: Relaxation of discipline and freeing of style. Introduction of new ‘objects evoking poetic reac-
tions’ such as stones, bones, cordage, shells.” (LE CORBUSIER, 1948, p. 127)

84 “1928: Human figure appears and style becomes increasingly expressionistic.” (LE CORBUSIER,1948,p. 127)

[2.56], [2.57], [2.58] e [2.59], da esquerda para a direita.
Vistas parciais dos quadros contendo desenhos, aquarelas e guaches na exposição
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2.3 A exposição a partir das publicações da época

P. M. Bardi publicou em 1950, no Brasil, através da Habitat Editora, A critical review of/Leitura 

Crítica de Le Corbusier, por ocasião da exposição ocorrida no MASP segundo informações 

contidas na publicação (BARDI, 1950, folha de rosto), mas que não traz referências direta à 

exposição ocorrida. Deve ter sido preparada antes ou independentemente da exposição. Na 

introdução Bardi argumenta que o MASP traz essa exposição para 

incentivar a arquitetura “contemporânea” e devido à importância 

de Le Corbusier, “responsável em grande parte pela renovação 

construtiva de nossos dias” (BARDI, 1950, p. 5) . O texto que se 

segue, nessa publicação com cerca de 70 páginas, bilíngue inglês-

português, apresenta uma série de reflexões de Bardi a partir do 

pensamento do arquiteto publicado em textos na Urbanisme, 

L’art décoratif d’aujourd’hui e em conversa entre os dois, sobre 

arquitetura, novos modos de construção, relação do homem com 

a natureza, a máquina, o funcionalismo. O livro é ilustrado com 

imagens diversas que contribuem com a argumentação de Bardi, 

porém não traz imagem de obras ou projetos de Le Corbusier, 

exceto pelo desenho contendo o projeto da Cidade Universitária 

do Rio de Janeiro, feito em 1936 (cf. ilustração 2.63). Publicação 

pioneira da obra de Le Corbusier no Brasil.

Em 1948, ano da exposição em Boston, 

foi publicado, com o título New World 

of Space e subtítulo Some Day Through 

Unanimous Effort Unity Will Reign Once 

More in the Major Arts: City Planning 

and Architecture, Sculpture, Painting, o 

livro que consideramos o catálogo da 

exposição por conta das informações 

contidas, como a grande quantidade 

de texto e principalmente de imagens, 

considerado assim também por 

algumas resenhas da época e pesquisas 

atuais85. Publicado pelo Instituto de Arte 

Contemporânea de Boston [Institute of Contemporary Art], que organizou, se responsabilizou 

e onde a exposição foi apresentada pela primeira vez, e pela Editora Reynal & Hitchcok de 

85 C.f.: GARGIANI, 2011, p. 117 e SMET, 2005.

[2.60] 
Capa do livro Leitura 

Crítica de Le Corbusier 
(BARDI, 1950)

[2.61] e [2.62] Capa e sobrecapa do livro 
New World of Space (LE CORBUSIER, 1948)
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Nova York. O prefácio ficou a cargo de F. S. Wight, diretor do museu, com quem Bardi trocou 

série de cartas. Wight escreveu que a publicação é “um resumo do trabalho do arquiteto, ou 

seja, não tem a intenção de contemplar toda a obra de Le corbusier, mas que representa sim 

aquilo em que o arquiteto crê”86 (LE CORBUSIER, 1948, p. 5-6). 

Há um texto, de duas páginas, entitulado “Inneffable Space”, cujo autor é o próprio Le 

Corbusier, com uma afirmação logo no início de que “a ocupação do espaço é a primeira 

prova de existência”, que “a liberação da emoção estética é função do espaço” e ainda que 

“há inquestionavelmente uma síntese da arquitetura com a escultura e com a pintura”87 (LE 

CORBUSIER, 1948, p. 7-9). Nas notas biográficas, escritas em primeira pessoa, ocupando 

várias páginas do catálogo, o arquiteto fala de suas pinturas, de suas viagens de formação, 

passando por reflexões sobre a vida, arte, arte degenerada, arquitetura, proporção, livros 

publicados como Vers une Architecture, até chegar em Marseille e no Modulor. (LE CORBUSIER, 

1948, p. 10-23). São 128 páginas muito ilustradas e os textos ocupam aproximadamente 31 

páginas desse total.

86 “[...] It illustrates an underlying concept which Le Corbusier believes to be the basis of his creed.” (LE CORBU-
SIER, 1948, p. 5-6)

87 “The occupation of space is the first proof of existence” (…) “release of esthetic emotion is a special function 
of space” (…) “Architecture, sculpture, painting: the movement of time and events now unquestionably leads 
them toward a synthesis.” (LE CORBUSIER, 1948, p. 7-9)

[2.63] Projeto para Cidade Universitária do Rio de Janeiro, 1936
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No catálogo, as obras de arte aparecem em sequência cronológica, das mais antigas para 

as mais recentes, sucessivamente, sejam óleo sobre tela, tapeçaria, murais ou arquitetura e 

urbanismo. Notamos que a data informada é a do projeto, como por exempo nos casos do 

Ministry of Education and Public Health (Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro) 

que aparece na sequência do ano 1936, embora tenha sido oficialmente inaugurado em 1945 

e Marseille apartment house (Unité d’Habitation ou Unidade de Habitação de Marselha), que 

aparece em 1945, embora tenha sido construída em 1952, nesse caso após publicação do 

livro.

Uma lista básica representando o trabalho de Le Corbusier, de forma resumida segundo o 

próprio editor F. S. Wight encerra o catálogo, dividida em: prédios [buildings] de 1922 a 1940; 

planos e projetos [plans and projects], de 1914 a 1945; pinturas [paintings], de 1918 a 1939 

e; livros [books], publicados entre 1922 e 1948, inclusive o próprio catálogo, mas não outro 

livro publicado nos EUA no mesmo ano de 1948, Le Corbusier, Architect Writer Painter (LE 

CORBUSIER, 1948, p. 125-127).

Na seção reservada aos agradecimentos há menção especial pela utilização das imagens 

para: “Museum of Modern Art of New York (MoMA); Bernés, Marouteau and Company; 

Georges Nizier; Robert Doisneau; Albin Salaün; and Studio Limot of Paris”88, sem a distinção 

se são para os fotógrafos ou detentores dos direitos das imagens. Em nenhum outro trecho 

do livro ou imagem em particular há qualquer referência aos fotógrafos (LE CORBUSIER, 

1948, p. 128).

A capa do catálogo e podemos considerar uma espécie de logotipo ou marca da exposição é 

medusa design, que aparece pela primeira vez no trabalho de Le Corbusier em 1945. Segundo 

Charles Jencks, o arquiteto franco-suíço a estabeleceu após a Segunda Guerra89. 

Dos edifícios e projetos escolhidos por Le Corbusier como resumo de seu trabalho contidos 

no catálogo, alguns aparecem apenas textualmente, ou seja, nas listas, enquanto que outros 

aparecem com imagens. 

No grupo prédios [buildings], de um total de 31 obras listadas no catálogo: 16 só aparecem 

nomeadas na lista90, não aparecem reproduzidas de nenhuma maneira, nem com fotografia 

de arquitetura, nem fotografia de maquete, nem sequer desenho (planta, elevação ou 

88 “Grateful acknowledgement is due the Museum of Modern Art of New York; Bernés, Marouteau and Company; 
Georges Nizier; Robert Doisneau; Albin Salaün; and Studio Limot of Paris for the use of photographs” (LE 
CORBUSIER, 1948, p. 128).

89 “Medusa/Apollo, 1945. Le Corbusier captioned this after the war: ‘The contemporary disaster or the liberty of 
the space’. His Cathar Ancestors, of whom he was proud, gave equal weight to good and evil. Reconciling, or 
confronting, duality was in his nature and became his method of design and painting” (JENCKS, 2000, p. 12)

90  Vaucresson and Amedee Ozenfant house, Paris, projeto de 1922; Albert Jeanneret house house, Auteuil, 
1923-24; Lipchitz house, Boulogne-sur-Seine. 1924; Miestschaninoff house, Boulogne-sur-Seine. 1924; Gar-
den City, Pessac. (Standardization of parts). 1925; Villa, Lake of Geneva. 1925; Artist’s house at Boulogne-
Sur-Seine. 1926; Guitte house, Antwerp. 1926; Planeix house, Paris. 1927; Two houses, Weissenhof, Stuttgart. 
1927; Nestlé Pavilion, Paris, Marseille, Bordeaux Fairs. 1928; Church house (remodeling three buildings), Ville 
d’Avray. 1929; Furnished apartment, Salon d’Automne. 1929; Maison aux Mathes, on the ocean. 1935; Barra-
cks for temporary housing of refugees. 1939; Art Gallery, Colonial France Exposition. 1940.
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perspectiva); 11 têm fotografias de arquitetura91; 2 têm apenas desenhos92, 1 edifício está 

representado por fotografia de arquitetura e também desenho93 e 1 outra, representada por 

fotografia de maquete e desenho94. Entendemos que tanto os dois edifícios construídos que 

aparecem representados apenas por desenhos quanto esse último, também construído, 

representado por maquete e desenho, e não por fotografias, pode ser devido à dificuldade 

da distância, pelo fato de serem construídos longe da França e portanto mais difícil de serem 

fotografados, sendo que um está em Cartago e outro na Rússia.

Do que está listado como planos e projetos [plans and projects], de um total de 45 itens: 

24 não aparecem reproduzidos95 de nenhuma maneira, nem com fotografia, nem maquete, 

nem desenho; 12 têm desenho96 (seja planta, elevação ou perspectiva); 7 têm fotografias 

de maquete97; 1 tem ao mesmo tempo fotografia de maquete e desenho98 e um 1 ainda 

por fotografia e desenho99, caso particular, justamente é o Ministério da Educação e Saúde 

no Rio de Janeiro, que aparece catalogado como projeto mas contém foto. Os desenhos 

publicados são do projeto de Le Corbusier, ou seja, os primeiros riscos, não a versão final, 

que foi construída seguindo o projeto da equipe brasileira liderada por Lucio Costa, e as 

fotografia de arquitetura mostram o edifício pronto, recém-construído durante a Segunda 

Guerra, inaugurado durante o governo Vargas (1945). Nesse caso, apesar da distância do 

Brasil em relação à Europa, o país vive momento especial no mundo em relação à arquitetura, 

com publicações e exposições ocorridas no período, portanto existem imagens publicadas 

91 La Roche house, Auteuil. 1923-24; Esprit Nouveau Pavillion. Decorative Arts Exposition. Paris. 1925; Cook 
villa at Boulogne-Sur-Seine. 1926; Stein villa at Garches. 1927; Savoye villa, Poissy. 1929; Clarté apartment 
house, Geneva. 1930 – 32; City of Refuge. Salvation Army shelter, Paris. 1932-33; Beistegui penthouse on the 
Champs-Elysées, Paris. 1930-31; Apartment house, Porte Molitor, rue Nungesser et Coli, Paris (Le Corbusier 
residence on top floor). 1930-33; Week-end house near Paris. 1935; Temps Nouveau Pavillon, International 
Arts and Techniques Exposition, Paris. 1937.

92 Villa at Carthage (North Africa). 1928; Errazuris house, Chile. 1930.
93 Swiss Building, University City, Paris. 1930-32.
94 Centrosoyus Palace, Moscow. 1928.
95 Dom-ino houses. 1914-15; Apartment houses with communal service. 1922; Mundaneum, Geneva. 1929; Pro-

ject for the development of the Porte Maillot. 1929; Apartment house, Zurich. 1932; City plans for Algiers 
(project C). 1933; The Saint-Gervais quarter, Geneva. 1933; Norrmalm quarter, Stockholm. 1933; Housing 
project for migratory labor, Barcelona. 1933; Plan for Nemours, North Africa. 1934; Guiding plan for valley of 
Zlin (Bat’a). 1935; Plan for Paris, 37. 1936; Plan for Depressed Quarter No. 6, Paris. 1936; Boulogne-sur-Seine 
development, Bridge of Saint Cloud. 1938; Plan for Liége Exposition. 1938; French Pavilion, International Ex-
position, Liége. 1938; Reorganization of the Place de la Mairie, Boulogne-sur-Seine. 1939; Systematic study 
for communal services in the Radiant City. 1939; Town plan for the valley of th Vars (winter sports). 1939; Ideal 
Home’ Exposition, to have taken place in London, 1941. 1939; Murondins: shelter for refugees. 1940; Portable 
schools for refugees. 1940; Plan for Saint-Gaudens. 1945; Plan for La Rochelle-Pallice. 1945.

96 A contemporary city for three million people. 1922; League of Nation Palace, Geneva. 1927-28; Palace of 
Soviets, Moscow. 1931; City plans for Algiers (project B). 1933; City plan for the left bank of Antwerp. 1933; 
Project for a farm (agricultural reorganization). Radiant Farm. 1934; Town plan for Hellocourt (Lorraine), the 
French Bat’a factories. 1935; Competition for the City and State Museum, Paris. 1935; City planning, Rio de 
Janeiro. 1936; Plan for University City, Rio de Janeiro. 1936; Buenos Aires, master plan for the reconstruction 
of the heart of the city. Guiding Plan. 1938; Plans for reconstruction of Saint Dié (Vosges). 1945.

97 Citrohan houses’: standardization and mass production. 1922; City plan for Algiers (first project). 1930; Buil-
ding for Swiss life insurance company. Zurich. 1933; Model for apartment house, showing development of 
‘sunbreaker’, Algiers. 1933; Radiant City Model. 1935; Square spiral museum, limitessly extendable. 1930-40. 
A museum capable of indefinite expansion; Marseille apartment house.  Housing unit for sixteen hundred per-
sons, Marseille. 1945.

98 Voisin’ plan, Paris. 1922-30 
99 Ministry of Education and Public Health. Finished during the war. 1936
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mesmo lá na Europa. O Ministério, mesmo pronto, rendeu ainda algumas histórias, com muitas 

cartas trocadas entre Le Corbusier, Bardi e Lucio Costa durante o período de preparação da 

exposição no MASP, ou seja, mais de dez anos depois da viagem de Le Corbusier, em 1936, 

ao Rio de Janeiro, quando participou como consultor desse projeto, mostrando amargura e 

ressentimento por uma possível falta de recebimento de honorários pelo projeto. Bardi agiu 

como intermediário na polêmica, porém foi Lucio Costa quem esclareceu e encerrou a questão, 

como veremos ainda neste capítulo, no item 2.4  - Exposição a partir da correspondência a 

ela vinculada.

Ainda aparecem edifícios e projetos que não estão listados no final do catálogo, mas que 

aparecem representados de alguma maneira no miolo. De um total de 11 não listadas, temos: 

6 que têm desenhos100; 3 que têm fotografias de arquitetura101; 1 com fotografia de maquete102 

e 1 ainda com fotografia e desenho103 da obra.

Temos aproximadamente 87 edifícios e projetos listados no catálogo New World of Space, 

aproximadamente 47 reproduzidas com alguma imagem (14 por fotografias de arquitetura, 

3 fotografias de arquitetura e desenhos, 8 fotografias de maquete, 2 fotografias de maquete 

e desenhos e, 20 por desenhos). Dessas 47 reproduzidas com imagens no catálogo, 30 

identificamos na exposição do MASP (em um ou mais painéis)104, que vimos com mais 

detalhes na reconstituição (cf. neste capítulo, item 2.2.3 Descrição detalhada da exposição 

no MASP), portanto 17 obras não encontramos na exposição. Apesar de não aparecerem 

não quer dizer que estão ausentes da exposição, uma vez que há pontos cegos na nossa 

reconstituição como vimos.

Além dessa possível classificação mencionada anteriormente – dos edifícios e projetos que 

seriam representados por imagens – há uma outra possibilidade, aqui sugerida por constar 

em um dos volumes do Oeuvre Complète (LE CORBUSIER, 1973) de Le corbusier ou em uma 

das listas encontradas no Arquivo Histórico do Centro de Documentação do MASP, como 

a relação do material preparada pelo ICA, informando os painéis fotográficos que estavam 

sendo enviados de Boston para Santos no navio MacSurf, em maio de 1950. Esta outra 

classificação divide os painéis (sejam eles fotografias de arquitetura, fotografias de maquete 

ou desenhos) por uso do projeto ou da edificação: edifícios públicos [public buildings]; 

apartamentos [apartments]; planejamento urbano [city planning] e; casas [houses], modo 

como organizaram a exposição em Boston e veremos mais no capítulo 3 desta dissertação.

100 Plan for war factory of the ‘Green Factory’ type. 1940; Project for a monument to the memory of Vaillant-
Couturier (rejected). 1938; New York. Considerations of the American problem, 1935; City plan for Barcelona 
(over-all plan ‘Macia’). 1932 e; Private house at Neuilly, 1925; Week-end house near Paris. 1935; The Modulor

101 Garden on Corbusier’s eight-floor apartment, Paris. 1940-1946; House of Mme de Mandrot, Pradet (Var.). 
1930-31 e; Exhibition of primitive art (arranged by Louis Carré) in Le Corbusier’s apartment. 1935.

102 A center for popular entertainment accommodating 100,000 people, Paris. 1936-37.
103 Skyscraper for the business center of Algiers. 1939.
104 Ver lista das obras no capítulo 2, p 111.
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Se considerarmos essa classificação e acrescentarmos uma outra categoria, exposições/

museus, teríamos, no catálogo, aproximadamente a seguinte quantidade de edifícios e projetos 

em cada uma delas: 16 prédios públicos105, 7 apartamentos106, 30 projetos de planejamento 

urbano107, 26 casas108, 7 exposições/museus109, mais o Modulor (sem classificação), do total 

de 87 obras.

105 League of Nation Palace, Geneva. 1927-28; Centrosoyus Palace, Moscow. 1928; Mundaneum, Geneva. 1929; 
Palace of Soviets, Moscow. 1931; Swiss Building, University City, Paris. 1930-32; City of Refuge. Salvation 
Army shelter, Paris. 1932-33; Building for Swiss life insurance company. Zurich. 1933; Housing project for mi-
gratory labor, Barcelona. 1933; Competition for the City and State Museum, Paris. 1935; Ministry of Education 
and Public Health. Finished during the war. 1936; A center for popular entertainment accommodating 100,000 
people, Paris. 1936-37; Project for a monument to the memory of Vaillant-Couturier (rejected). 1938; Skyscra-
per for the business center of Algiers. 1939; Square spiral museum, limitessly extendable. 1930-40. A museum 
capable of indefinite expansion; Portable schools for refugees. 1940; Marseille apartment house. 1945.

106 Apartment houses with communal service. 1922; Furnished apartment, Salon d’Automne. 1929; Clarté apart-
ment house, Geneva. 1930 – 32; Apartment house, Zurich. 1932; Apartment house, Porte Molitor, Paris. 1933 
Apartment house, rue Nungesser et Coli, Paris. 1930-33  (Le Corbu residence on top floor); Model for apart-
ment house, showing development of ‘sunbreaker’, Algiers. 1933; Garden on Corbusier’s eight-floor apart-
ment, Paris. 1940-1946

107 A contemporary city for three million people. 1922; Garden City, Pessac. (Standardization of parts). 1925; 
Project for the development of the Porte Maillot. 1929; Voisin’ plan, Paris. 1922-30; City plan for Algiers (first 
project). 1930; City plan for Barcelona (over-all plan ‘Macia’). 1932; City plans for Algiers (project B). 1933; City 
plans for Algiers (project C). 1933; City plan for the left bank of Antwerp. 1933; The Saint-Gervais quarter, Ge-
neva. 1933; Norrmalm quarter, Stockholm. 1933; Project for a farm (agricultural reorganization). Radiant Farm. 
1934; Plan for Nemours, North Africa. 1934; Radiant City Model. 1935; Town plan for Hellocourt (Lorraine), the 
French Bat’a factories. 1935; Guiding plan for valley of Zlin (Bat’a). 1935; New York. Considerations of the Ame-
rican problem, 1935; City planning, Rio de Janeiro. 1936; Plan for University City, Rio de Janeiro. 1936; Plan for 
Paris, 37. 1936; Plan for Depressed Quarter No. 6, Paris. 1936; Buenos Aires, master plan for the reconstruc-
tion of the heart of the city. Guiding Plan. 1938; Boulogne-sur-Seine development, Bridge of Saint Cloud. 1938; 
Reorganization of the Place de la Mairie, Boulogne-sur-Seine. 1939; Systematic study for communal services 
in the Radiant City. 1939; Town plan for the valley of th Vars (winter sports). 1939; Plan for war factory of the 
‘Green Factory’ type. 1940; Plans for reconstruction of Saint Dié (Vosges). 1945; Plan for Saint-Gaudens. 1945; 
Plan for La Rochelle-Pallice. 1945.

108 Dom-ino houses. 1914-15; Citrohan houses’: standardization and mass production. 1922; Villa, Vaucresson 
and Amedee Ozenfant house, Paris. 1922; La Roche house, Auteuil. 1923-24; Albert Jeanneret house house, 
Auteuil. 1923-24; Private house at Neuilly, 1925; Lipchitz house, Boulogne-sur-Seine. 1924; Miestschaninoff 
house, Boulogne-sur-Seine. 1924; Villa, Lake of Geneva. 1925; Artist’s house at Boulogne-Sur-Seine. 1926; 
Cook villa at Boulogne-Sur-Seine. 1926; Guitte house, Antwerp. 1926; Planeix house, Paris. 1927; Stein villa at 
Garches. 1927; Two houses, Weissenhof, Stuttgart. 1927; Villa at Carthage (North Africa). 1928; Savoye villa, 
Poissy. 1929; Church house (remodeling three buildings), Ville d’Avray. 1929; Errazuris house, Chile. 1930; 
Beistegui penthouse on the Champs-Elysées, Paris. 1930-31; House of Mme de Mandrot, Pradet (Var.). 1930-
31; Week-end house near Paris. 1935. (Paris suburbs); Maison aux Mathes, on the ocean. 1935; Barracks for 
temporary housing of refugees. 1939; Ideal Home’ Exposition, to have taken place in London, 1941. 1939; 
Murondins: shelter for refugees. 1940.

109 Esprit Nouveau Pavillion. Decorative Arts Exposition. Paris. 1925; Nestlé Pavilion, Paris, Marseille, Bordeaux 
Fairs. 1928; Exhibition of primitive art (arranged by Louis Carré) in Le Corbusier’s apartment. 1935; Temps 
Nouveau Pavillon, International Arts and Techniques Exposition, Paris. 1937; Plan for Liége Exposition. 1938; 
French Pavilion, International Exposition, Liége. 1938; Art Gallery, Colonial France Exposition. 1940.
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É interessante notar que quando o catálogo New World 

of Space foi publicado nos EUA, em 1948, outro livro, Le 

Corbusier: Architect Painter Writer (PAPADAKI, 1948), 

também era publicado naquele país, ou seja, praticamente 

ao mesmo tempo. Editado por Stamo Papadaki, o mesmo 

que publicou dois anos depois The work of Oscar Niemeyer 

(PAPADAKI, 1950), este livro apresentou menos projetos e 

edifícios que o catálogo da exposição, mas o que constou 

do livro continha muitas informações, praticamente todos 

com plantas desenhadas, ao contrário do New World 

of Space que privilegiou as fotografias, dos edifícios ou 

maquetes. Lembramos ainda de uma terceira publicação, 

Oeuvre Complète (LE CORBUSIER, 1973),  geralmente uma 

referência quando o assunto é a obra de Le Corbusier.  Os 

quatro primeiros volumes, do total de oito, correspondem 

ao mesmo período dos outros dois livros, ou seja, 

aproximadamente do início da carreira de Le Corbusier até 1948.

Comparando brevemente o conteúdo dessas 

três publicações teríamos: 87 edifícios e 

projetos informados em New World of Space, 

91 em  Le Corbusier: Architect Painter  Writer 

e 122 em Oeuvre Complète. 73 dessas obras 

são comuns, portanto estão presentes nos 

três livros. Dessas 73 obras simultâneas, 25 

também contém alguma imagem nos três 

livros, não estão somente listadas. 

Se considerarmos apenas os dois livros, 

New World of Space e Le Corbusier 

– Architect Writer Painter, que foram 

publicados praticamente ao mesmo tempo, 

1948, dentre os simultâneos – 47 edifícios e 

projetos listados, temos que 22 não têm imagens, e os outros 25 têm imagens. Dessas, 17 

são as mesmas imagens. E dos 17 que são representados pelas mesmas imagens nesses 

dois livros, 15, ou seja, praticamente todos, são representados pelas mesmas também no 

Oeuvre Complète. 

Já se compararmos os 47 edifícios e projetos que contém imagens simultaneamente no 

catálogo New World of Space - as imagens que Le Corbusier enviou para a exposição - 

com as presentes nos diversos volumes de Oeuvre Complète, concluimos que 41 edifícios e 

projetos são representados pelas mesmas, ou seja, quase todos. 

[2.64]  Folha de rosto do livro  
Le Corbusier  

architect, painter, writer

[2.65]  Capa do volume 1 do
Oeuvre complète, de Le Corbusier
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2.4 Exposição a partir da correspondência a ela vinculada

A rica e bem organizada documentação – correspondência, textos, artigos de jornais –  do 

arquivo da Biblioteca e Centro de Documentação do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e 

do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, permitiu-nos esboçar um histórico desta exposição, 

desde sua prepação até um período após o encerramento, aproximadamente de 1948 a 

1952. 

O material no MASP está concentrado principalmente na pasta 30 da caixa 5.1 do arquivo 

da Biblioteca e Centro de Documentação, intitulada “1950 – Homenagem a Le Corbusier” 

contém nove telegramas recebidos, onze telegramas enviados; dois recortes de revista, com 

notícias relacionadas à Le Corbusier; catorze recortes de jornais relacionado à Le Corbusier 

e à exposição; dois recibos; sete listas; uma licença de importação, com conteúdo igual às 

listas; cinco guias de importação e duas guias de exportação, com valores e datas informando 

o material que foi recebido e para onde fora despachado; três fragmentos de textos; um 

fotolito; um esboço; um currículo, de Elizabeth D. Harris como tradutora – ela é a autora de Le 

Corbusier: Riscos brasileiros (HARRIS, 1987); dois contratos “‘circulating exhibition contract’ 

between Museu de Arte de São Paulo, Brazil and The Institute of Contemporary Art, Boston”; 

um conhecimento aéreo, despacho de 04 de dezembro de 1951; diversas cartas enviadas 

e recebidas pelo Museu, transcritas no anexo, volume 2 desta dissertação; um bilhete de 

terceiro; sete anotações e; treze textos, sendo um deles, em italiano, datilografado e corrigido 

à caneta, “Lettura non passiva di Le Corbusier” para a brochura lançada durante a exposição 

de1950 “Leitura Crítica de Le Corbusier”.

Soma-se ao material guardado no MASP a correspondência trocada entre Pietro Maria 

Bardi e Le Corbusier neste período, além de algumas fotografias, pertencentes ao arquivo 

pessoal do ex-diretor do MASP armazenadas em seu arquivo pessoal na Casa de Vidro, sua 

residência, hoje sede do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi.

Nas cartas temos muitas informações a respeito da exposição. Na pasta no arquivo do 

MASP encontramos 25 cartas recebidas, entre 24 de agosto de 1948 e 01 de fevereiro de 

1951, provenientes de, principalmente The Institute of Contemporary Art (em nome de seu 

diretor, Frederick S. Wight e sua assistente Natalie Marston) e do próprio Le Corbusier, além 

de cartas do Banco do Brasil, M.M.M Roberto, Lucjan Korngold, A. P. Rosenberg, Davies, 

Turner & Co., Flexa Ribeiro, A. Pinckaers, entre outros. E existem 56 cartas enviadas, de 

23 de julho de 1948 a 03 de dezembro de 1951, também principalmente para The Institute 

of Contemporary Art e Le Corbusier, Detroit Institute of Art, Ministério da Educação no Rio 

de Janeiro, galeria de arte em Nova York, M.M.M Roberto, A. Salfatti, Henrique Mindlin, O. 

Niemeyer, Severo Fagundes Gomes, Banco do Brasil, Aldo Magnelli, Luiz Medici Jr., Lucjan 

Korngold, Raul Briquet, Miguel Forte, Arthur Sievers, Nelson Mendes Caldeira, Lucio Costa 

e Quirino Campofiorito. A coleção completa, considerando também as cartas encontradas 

no arquivo do Instituto inicia-se em julho de 1948 e segue até novembro de 1952. Engloba 
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portanto os primeiros contatos para trazer a exposição, as negociações, os termos mais 

genéricos e depois os preparativos mais detalhados para que a exposição viesse de fato ao 

Brasil, algumas cartas do período que esteve exposta e finalmente sua destinação após o 

término e armazenagem por certo período no Museu de Arte de São Paulo.

A grande quantidade de correspondência nos traz alguns fatos significativos desse momento 

da arquitetura moderna brasileira, além dos bastidores para a realização da mostra.  Veremos 

alguns desses temas nas cartas a seguir. Numa das séries de troca de correspondência, por 

exemplo, Le Corbusier reclamou ter sido esquecido pelo governo brasileiro na construção do 

Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro (MES), cujo projeto é de 1936, argumentando 

que não recebera nada pelos honorários daquela consultoria no projeto. Lucio Costa foi o 

responsável no lado brasileiro por esclarecer a questão e tentar encerrar o assunto.

Em outra série, pudemos acompanhar o empenho de Bardi na compra de uma pintura de 

Le Corbusier, atendendo a pedido do próprio arquiteto, enviando cartas a inúmeros artistas 

e arquitetos brasileiros tais como Rino Levi, Gregori Warchavchik e Jacques Pilon, além 

de outras pessoas conhecidas do diretor do Museu de Arte, solicitando a contribuição de 

Cr$1.000,00, equivalente a uma cota.

2.4.1 Preparativos e abertura da exposição

A primeira carta de Bardi a respeito da exposição foi endereçada na verdade ao Instituto 

de Arte de Detroit, também nos EUA, e não ao de Boston, pois era ali que se encontrava 

a exposição no momento [julho de 1948]. O diretor do MASP a descobrira por meio de um 

boletim de arte, o número 12 da Pallas. A resposta que veio em seguida já foi do Instituto de 

Arte Contemporânea de Boston, instituição que organizou originalmente a exposição, em 

uma carta rica de informações interessantes. 

A exposição tem o mesmo título do livro New World of Space, o catálogo publicado. Não 

é um catálogo de todas a obra de Le Corbusier, mas que apresenta significamente parte 

dela, do ponto de vista principalmente do arquiteto, e que portanto apresenta Le Corbusier 

como arquiteto, pintor e escritor110, o mesmo título e tema principal de outro livro publicado 

também em 1948, nos EUA, Le Corbusier: Architect, Painter, Writer, da editora Macmillan de 

Nova York, e que já mencionamos nesse capítulo. Vemos que algumas imagens presentes na 

exposição Le Corbusier – New World of Space, por exemplo a dos apartamentos Clarté (cf.), 

não figuram no livro que consideramos catálogo, mas nesse outro.

Frederick S. Wight, diretor de educação do museu e remetente da primeira e de muitas 

outras cartas, escreveu que todas as fases da carreira de arquiteto Le Corbusier estavam 

contempladas e mostradas por meio de cerca de 75 ampliações fotográficas de grande 

110 Trecho da carta: “[...] The exhibition is called “New World of Space”, which is also the title of Le Corbusier’s 
most recent book, which we published as a part of the exhibition. Thus we present him as a writer as well as an 
architect and a painter. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem 
a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 24 ago 1948).
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formato, organizadas de acordo com o tema (usos e funções dos edifícios como veremos 

melhor adiante, no capítulo 3 desta dissertação) em um esquema de apresentação baseado 

nas próprias sugestões de Le Corbusier, que teria tido papel ativo na preparação111. Le 

Corbusier contestou indiretamente essa informação em carta posterior endereçada a Bardi, 

ao afirmar que ignorava o conteúdo da exposição pronta112. Entedemos que o arquiteto não 

viu o resultado final – as fotografias nas paredes da instituição de Boston –, mas conhecendo 

uma de suas características, a de promotor da arquitetura moderna e promotor de seu próprio 

trabalho, podemos dizer que ele participou ativamente na escolha e decisão final de quais de 

suas obras estariam presentes na exposição, representando seu trabalho, como informado 

pelo diretor do ICA no préfacio do catálogo, afinal foi o próprio Le Corbusier quem selecionou 

e enviou as fotografias para serem ampliadas. 

Wight acrescentou que Le Corbusier foi apresentado também como pintor por meio de 

diversos trabalhos originais – desenhos, guaches e pinturas –, e que apesar de seu maior 

interesse fosse a arquitetura, ele acreditava ser de grande importância apresentar suas 

pinturas para que a influência de uma arte sobre a outra pudesse ser vista e examinada113. 

O que o diretor do Instituto de Boston disse nessa carta aproxima-se com a sua própria fala 

no prefácio do catálogo, é também visível em alguns dos registros fotográficos da época da 

exposição em Boston, como a da entrada onde há um grande painel com fotos de arquitetura 

e detalhes de reproduções de pinturas, didaticamente indicadas por meio de textos e setas, 

uma aproximação formal do modernismo (cf. ilustração 3.37, p. 165, capítulo 3). 

Trouxe ainda informações importantes do percurso da exposição pelos EUA: abriu lá em 

Boston na primavera – Hemisfério Norte, portanto março de 1948 –, seguiria por outras 

seis cidades estadunidenses; Detroit, San Francisco, Los Angeles, Colorado Springs, St. 

Louis e Cleveland114, e não estaria disponível até o verão (agosto) de 1949, dali um ano 

aproximadamente. Disse que estavam felizes pelo interesse e ajudariam no que fosse 

111 Trecho da carta: “[...] Le Corbusier’s architectural work is covered in all its phases by some seventy-five large 
photographs. These photographs are arranged in group according to the subject in a scheme of presentation 
based on Le Corbusier’s own suggestions and plans. He took an active part when the exhibition was being 
prepared. (…)” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Cor-
busier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 24 ago 1948).

112 Trecho da carta: “[...] Chose bizarre, je n’ai jamais eu de catalogue de mon exposition du Musée de Boston, ni 
de celle des Musées des U.S.A. ni de celle du Musée de Sao Paulo, de sorte que j’ignore tout à fait le contenu 
de cette exposition. [...]”  (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre 
Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 03 dez 1951).

113 Trecho da carta: “[...] Le Corbusier is also thoroughly presented as a painter. There are over a hundred original 
works; drawings, guaches, and paintings; including fourteen large oils. Thus the student and public see a com-
plete chronological view of his work as a painter, which he has up until now kept in the background. Even if his 
main interest still lies in his architecture, this presentation of his painting, we believe, is of major importance as 
one can now see and examine the influence of one art upon the other. We believe that the passage of elements 
of design from his painting into his architecture is cleary shown, and that this contribution alone would have 
justified our efforts [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a 
Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 24 ago 1948).

114 Trecho da carta: “[...] The exhibition opened here last spring, and is now traveling over a circuit of major 
American museums. It left here for Detroit, goes on to San Francisco, Los Angeles, Colorado Springs, St. 
Louis and Cleveland, and will not be available until the summer of 1949 [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: 
arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 24 ago 
1948, grifo nosso).
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necessário para a vinda da exposição ao Brasil e quem sabe outros países da América do 

Sul. O custo seria de U$750, não incluindo o transporte115.

A seguir iniciou-se uma troca de cartas com pedidos de informações mais específicas sobre 

como trazer a exposição. E em uma carta de novembro desse mesmo ano, 1948, o diretor do 

ICA sugere que a União Pan-Americana pudesse patrocinar o transporte do material para a 

América do Sul116. O transporte, segundo outra carta de novembro, custaria aproximadamente 

U$200 e ocorreria por meio de um navio diretamente de Boston a Santos, que fazia a rota a 

cada duas semanas, e demoraria cerca de outras três para chegar ao destino. A exposição, 

que estaria disponível a partir de agosto de 1949, poderia ser enviada em setembro de 1949117, 

mas o que acabou acontecendo, devido a uma série de fatores que veremos a seguir, é que 

a exposição foi enviada um ano depois da data prevista inicialmente. Ainda sugerem que se 

consulte a possibilidade da exposição passar pelo edifício-sede do Ministério da Educação 

e Saúde no Rio, construído por “Niemeyer e outros arquitetos com a colaboração de Le 

Corbusier”118. Bardi, sempre em nome do MASP, responde confirmando o interesse em trazer 

a exposição no ano seguinte e que estavam em contato com a União Pan-Americana a respeito 

do patrocínio, além de já terem contactado o Instituto dos Arquitetos do Brasil e o Ministério da 

Educação e Saúde no Rio de Janeiro sondando a possibilidade de exporem lá.

A troca de correspondência entre MASP e ICA foi retomada em julho de 1949, seis meses 

após esse período anterior, em busca do detalhamento dos passos necessários para enfim 

trazer a exposição. Em carta, de 02 de julho de 1949, Bardi reforçou a intenção de que a 

exposição seguisse para outras cidades como o Rio de Janeiro e quem sabe outros países 

da América do Sul, mas ainda eram apenas desejos. Nessa mesma carta Bardi contou um 

pouco das atividades do MASP e que estavam preparando outra exposição relacionada à 

arquitetura, sobre Richard Neutra, que seria apresentada durante o ano [1949], além de uma 

115 Trecho da carta: “[...] In this country the major museums which have taken part have shared expenses; the 
exhibition has cost them $750 each, which does not include transportation[...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: 
arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 24 ago 
1948, grifo nosso).

116 Trecho da carta: “[...] I wrote to the director of the Pan-American Union here in Washington to see if they mi-
ght not sponsor this exhibition, which would give it  official status and unquestionably make matters simpler 
diplomatically and save on expense. He tells me that the Pan-American Union will be glad to sponsor this 
exhibition officially and I gather that the exhibition may possibly travel free to South America by the Gra-
ce Line if it travels under the Pan-American Union auspices [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo 
do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 03 nov 1948, 
grifo nosso).

117 Trecho da carta:“[...] We find that the exhibition can be shipped directly from Boston to Sao Paulo by the 
Moore-McCormick Line. They have ships leaving every two weeks, and it takes about three weeks for the pas-
sage. [...] As closely as I can estimate, the shipping cost would be around $200. (…) The last showing of the 
present circuit will be over in August, 1949, and the exhibition could be shipped in September. [...]”. (Cf. anexo 
B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta 
recebida 32” - 16 nov 1948).

118 Trecho da carta: “[...]For instance, it occurs to us that the Ministry of Education building in Rio de Janeiro was 
built by Oscar Niemeyer and others architects in collaboration with Le Corbusier.[...]”. (Cf. anexo B - volume 2. 
Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 
16 nov 1948)
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exposição com os jardins de Burle Marx119 e também a exposição de Max Bill. Realmente 

houve uma grande preparação para a exposição do Richard Neutra e assim como na 

exposiçao do Le Corbusier muitas cartas foram trocadas. Além disso, foi publicado um livro 

(MUSEU, 1950). Mas não há nenhum documento que mostre que ela de fato aconteceu, e 

mesmo sem sabermos o motivo consideramos que a exposição não ocorreu, apesar de ser 

mais um evento de arquitetura importante programado naqueles anos no museu. 

O custo total aproximado para trazer a exposição de Boston para São Paulo, previsto 

inicialmente para agosto ou setembro de 1949, seria de U$1.400 (valor pago pela exposição, 

mais seguro e mais despesas de transporte). Percebe-se pelas cartas uma feliz aproximação 

entre as instiuições (MASP e ICA).

De 19 de julho de 1949, há uma carta endereçada ao Ministério da Educação onde Bardi 

convidou oficialmente o Ministro Clemente Mariani a também receber a mostra120. Há um 

telegrama vindo do Ministério, de 26 de agosto de 1949, cujo conteúdo informava haver 

interesse na exposição121, porém isso nunca se concretizou, nem há mais cartas mencionando 

o fato. Em novembro de 1949 ainda pediram ao Ministério uma maquete do edifício para 

acompanhar os desenhos de Le Corbusier na exposição, que não enviaram. 

No final de agosto Bardi entrou em contato com o ICA dizendo que ainda aguardavam 

respostas das instituições do Rio de Janeiro e também de Buenos Aires e Tucumán, para 

onde poderia eventualmente seguir a exposição, além de informar sua incerteza quanto ao 

transporte da exposição para o Brasil. Pediram ainda para enviarem o contrato e também os 

clichés para fazer um catálogo. Mas não acreditamos que algum cliché foi enviado porque na 

publicação do MASP de 1950 a única ilustração que faz referência direta à exposição é um 

desenho de Le Corbusier para a Cidade Universitária do Rio de Janeiro, feito em 1936.

No início de setembro de 1949, a exposição estava pronta para ser enviada, restando apenas 

alguns detalhes, como se o transporte seria pago ou não pelo MASP, a assinatura do contrato, 

além do pagamento, obviamente. E ainda nesse mesmo mês de setembro veio a resposta 

oficial da companhia marítima informando que o transporte não teria nenhum custo, ida e 

volta do EUA para o Brasil122.

119 Trecho da carta, destaque [negrito] nosso: “We are by now preparing an important exhibition of Richard 
Neutra’s work and, in the field of architecture, we will present during this year, the gardens of Roberto Burle-
Marx. [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbu-
sier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 02 jul 1949).

120 Trecho da carta: “Devido à extraordinária importância da obra de Le Corbusier para o Brasil onde seus en-
sinamentos frutificaram nas melhores edificações realizadas por arquitetos brasileiros, pensamos que possi-
velmente o próprio Ministério da Educação poderia apresentar essa mostra em seus salões [...]”. (Cf. anexo 
B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta 
enviada 56” - 19 jul 1949).

121 Trecho do telegrama, destaque [negrito] nosso: “[...] No. 66 [...] de 26 _ 8 _ 49 __ [...] DE ORDEM ASSISTEN-
TE TÉCNICO SNR MINISTRO, REFERENTE CARTA [...] 14 JULHO INTERESSE REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 
SOLICITADA PERIODO 15 [...] a 30 NOVEMBRO SAUDAÇÕES PAULO FONTES ADMINISTRADOR [...]” (Cf. 
anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão 
“telegrama recebido 9”)

122 Trecho da carta: “[...] this company will be happy to provide transportation without cost to you of the Corbusier 
exhibit to Santos, then to Rio de Janeiro, and back to New York [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo 
do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta de 3os” - 21 set 1949)
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Em outubro de 1949, o MASP respondeu ao ICA, por meio do Jorge Wilheim (assistente 

de Bardi no museu), que gostariam de trazer a exposição o mais rápido possível, mas 

que não conseguiram a aprovação do Banco do Brasil para enviar o dinheiro para os EUA 

(U$1.050 referente à exposição e ao seguro). Percebemos que naquela época era complexo 

e burocrático enviar dinheiro para o exterior. Um novela que se estenderia ainda por meses. 

Houve uma dificuldade de converter o dinheiro brasileiro, cruzeiros na época, para dólares no 

câmbio oficial. Numa das cartas, o valor estimado é o equivalente a Cr$ 19.656,00. No final 

de novembro de 1949, o MASP escreveu ao ICA dizendo que provavelmente em breve teriam 

a liberação do dinheiro, e pediram desculpas pela demora e pela situação econômica. Mas 

até o final daquele ano, em dezembro de 1949, ainda nada havia sido resolvido.

Em 2 de fevereiro de 1950, e depois novamente no dia 07, Quirino da Silva (diretor-secretário 

do MASP) enviou pedido de licença de importação ao Banco do Brasil. A exposição teria um 

critério didático e pedagógico, além de ser grátis para o público, segundo ele123. E completou 

afirmando que pretendiam inaugurar as novas instalações do museu, em março de 1950, 

com essa exposição. Em fevereiro ainda, o MASP recebe carta do ICA, desta vez de Natalie 

Marston (assistant to the director) pedindo uma decisão rápida do museu brasileiro. Bardi 

respondeu em 9 de fevereiro de 1950 afirmando que tiveram alguns atrasos na obra mas 

que pretendendiam inaugurar a exposição em abril de 1950, e que os trâmites burocráticos 

para trazer a exposição estavam sendo feitos. A licença de importação saiu em 28 de 

fevereiro124. 

Nesse período, descobrimos ainda um interesse do Instituto de Arte Moderno de Buenos 

Aires (Argentina) pela exposição, segundo Bardi (carta 20 março 1950), mas que não se 

concretizou, conforme pode ser visto na carta de Bardi a Le Corbusier de 08 de maio de 

1950125. Há ainda uma outra tentativa da exposição circular, além de ir pra Buenos Aires, 

também seguiria para Bogotá e Santiago do Chile, como pode ser visto em carta de 20 de 

junho de 1950, de Le Corbusier a Pirovano, diretor do “Musée National des Arts Décoratifs” 

(Museu Nacional de Arte Decorativa). Em uma carta do ICA ao MASP, de 23 de março de 

1950, “lembraram” de mais algumas taxas que totalizariam U$20, mas sugeriram que talvez 

nem precisassem pagar nada porque seria um evento cultural. Relembraram que deveriam 

avisar, com cerca de 10 dias de antecedência, a companhia marítima (Moore-McCormack 

123 Trecho da carta: “[...] Levando-se em consideração a importância desta exposição que outros fins não 
tem senão os de divulgação cultural, estando a mesma organizada segundo um critério essencialmente didá-
tico e pedagógico, e sendo sua visita inteiramente franqueada ao público [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: 
arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 02 fev 
1950)

124 Trecho da carta: “[...] we are glad to tell that today we got the permission to import the exhibit of Le Cor-
busier. [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbu-
sier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 28 fev 1950)

125 Trecho da carta: “(…) L’Instituto de Arte Moderno de Buenos Aires ne peut pas présente l’exposition. [...]” (Cf. 
anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão 
“carta enviada 56” - 08 mai 1950).
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Lines) e que a viagem levaria aproximadamente 25 dias de Boston até Santos. Segundo o 

museu estado-unidense, a exposição estava quase embalada a pronta para ser enviada para 

o Brasil.

O MASP respondeu, em 28 de março de 1950, que estavam cientes dos prazos e datas, que 

gostariam de receber a exposição em maio de 1950 e que a devolveriam em julho de 1950. A 

exposição duraria cerca de dois meses (conforme carta de Bardi de 30 de maio de 1950).

Em abril de 1950, no dia 07, ICA informou (por telegrama) que poderiam enviar a exposição 

no dia 20 caso recebessem o crédito de U$1.070,00. Depois de mais alguns entraves 

burocráticos referente a assuntos bancários e cambiais, o MASP informou em telegrama 

enviado em 27 de abril que estavam atrasados, não tinham conseguido ainda liberar o crédito 

em dólares. Em 05 de maio de 1950, Bardi enviou outra carta ao ICA, relatando novamente 

as dificuldades para liberarem o dinheiro, mesmo com a licença de importação aprovada126. 

Bardi sugeriu dar um cheque no valor de U$1.070, pessoal, de sua conta em Nova York, até 

que o dinheiro aqui fosse liberado (em forma de crédito para o First National Bank of Boston). 

Sugestão aceita pelo ICA em telegrama enviado dos EUA em 09 de maio de 1950, assim a 

exposição poderia ser expedida dia 19 de maio e chegaria no meio de junho de 1950 em 

Santos127. A companhia marítima sugeriu ao ICA, em carta de 11 de maio de 1950 que eles 

instruissem o MASP a preencher o formulário 204 para quando fosse a época de retorno do 

material do Brasil aos EUA, devido a questões alfandegárias. Ou seja, a ideia era mesmo que 

o material retornasse logo após a exposição, o que veremos adiante não aconteceu.

No desfecho da novela burocrática para receber o material no Brasil, que ainda não havia 

terminado, em 30 de maio, Bardi escreveu a Quirino Campofiorito solicitando um atestado 

que alegasse utilidade pública para isenção de direitos alfandegários na hora de retirada 

do material que chegaria em Santos128. Acabou envolvendo também a Escola Nacional de 

Belas Artes, com apoio em carta enviada pelo seu diretor Fléxa Ribeiro (ao diretor dos Diários 

Associados, Carlos Rizini), em 15 de junho de 1950.

Finalmente em 18 de maio de 1950 a exposição foi entregue pelo ICA à companhia marítima 

Moore-McComarck, após o ICA ter recebido no dia anterior (portanto dia 17 de maio de 1950) 

carta do dia 10 de maio com o cheque de P. M. Bardi (no valor de U$1.070). O navio, Moore-

126 Trecho da carta: “[...] The import license has been given since march but the great difficulty in obtaining 
dollars and the inevitable burocracy in getting the official change are responsible for this unexpected delay. 
[...]”

 “[...] Therefore we have to ask you to accept for the moment a check on the value of US.$1070 on the Na-
tional City Bank of New York, in my personal name. [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. 
Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 05 mai 1950)

127 Trecho do telegrama: “[...] WE CONFIRM SUGGESTED FINANCIAL [...] ARRANGEMENT CAN SHIP MAY 19 
MOORMACSURF [...] EXPECTED ARRIVAL SANTOS MID JUNE [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo 
do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “telegrama recebido 9” - 09 mai 
1950).

128 Trecho da carta: “[...] atestados alegando utilidade pública para isenção de direitos alfandegários [...]”
 (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivi-

são “carta enviada 56” - 30 mai 1950).



130

Mac-Surf partiu no dia 22 de maio. Nesta mesma carta anexaram um lista das caixas e do 

conteúdo, além de fotografias e descrições das instalações em Boston129. Em outra carta, 

do dia 24, ICA informou que as caixas com o conteúdo da exposição viria ao Brasil em outro 

navio, Moore-Mac-York, que partiria no dia 25 (maio de 1950) e chegaria em Santos antes 

do outro navio previsto inicialmente. Em uma carta uma pouco mais técnica, da companhia 

de seguros, a Davies, Turner & Co., de 5 de junho de 1950, eles informaram que as obras 

partiram no dia 29 de maio de 1950. 

Durante o período de exposição no Brasil, o ICA escreveu algumas vezes ao MASP, como 

na carta de 26 de setembro, pois estavam preocupados com a falta de informações e se o 

material tinha chegado bem, somente respondido por Bardi mais tarde, em outubro de 1950, 

que tudo ocorrera sem problemas. As obras chegaram pouco menos de um mês após a 

partida dos EUA.

Na lista de conteúdo (anexa provavelmente à carta do dia 18 de maio) informaram serem 

seis caixas. Na primeira, segunda e sexta caixas haviam pinturas. Na terceira, guaches e 

fotografias. Na quarta, ampliações fotográficas, quadro  com o Modulor, fotos de Le Corbusier 

e “medusa-design” (logotipo da exposição). Na quinta caixa, ampliações fotográficas, textos 

e desenhos e aquarelas. E sabemos por meio de uma nota (bill of lading), de 25 de maio, que 

as seis caixas pesavam aproximadamente 907.18 kg (2.000 pounds).

Segundo notícias de jornais da época o material com o conteúdo teria chegado em 27 de 

junho de 1950 ao Brasil. A exposição abriu finalmente em 05 de julho de 1950. 

2.4.2 Pós-exposição

Em carta de Bardi (MASP) a Natalie Marston (ICA), de 09 de outubro de 1950, além de 

informar que o material tinha chegado em boas condições, tudo ok no transporte, informou 

que a exposição ainda duraria aproximadamente 10 dias (portanto mais ou menos até 19 de 

outubro de 1950), e que se eles (ICA) concordassem, enviariam o material para ser exposto 

em Buenos Aires conforme ordens de Le Corbusier. E que a exposição foi um grande sucesso 

(diz no passado, ao mesmo tempo que diz haveria mais alguns dias de exposição).

Em carta de 16 de outubro de 1950 a Bardi, Le Corbusier, dentre vários temas tratados, 

escreveu que gostaria que a exposição fosse para Buenos Aires e depois seguisse para 

Paris. Pediu ainda que Bardi tentasse, antes do retorno à Europa, um tour das obras por 

Colômbia, Peru, Venezuela, Chile e Uruguai130.

129 Trecho da carta: “[...] Enclosed you will find a list of the cases and the material contained therein. You will note 
that Case III contains photographs of our installation here, which may be of help to you. In any case, on the 
back of every photographic panel, and every panel of text, is a diagram which shows the order of installation. 
I am including a description of our installations here [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. 
Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 18 mai 1950)

130 Trecho da carta: “[...] J’ai une lettre de M. Pirovano, directeur du Musée d’Art Décoratif de Buenos Aires, qui 
demande l’envoi de l’exposition à Buenos-Aires. Je suis d’accord en principe. Vous connaissez les conditions 
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ICA escreveu logo em seguida, em carta de 24 de outubro de 1950, que estavam de acordo 

que a exposição seguisse para Buenos Aires, mas que a partir de então cessariam suas 

responsabilidades131 sobre a exposição, e que escreveriam a Le Corbusier sobre isso. Em 

07 de novembro de 1950, Bardi respondeu ao ICA dizendo que ainda não tinha resposta do 

Museu de Buenos Aires (Sr. Pirovano, diretor do Museu Nacional de Arte Decorativa) nem de 

nenhum outro museu da América do Sul, e que a questão da responsabilidade deveria ser 

resolvida entre ICA e Le Corbusier.

Ainda em 1950, em 20 de dezembro, o ICA mandou um telegrama perguntando onde estava 

a exposição. Bardi respondeu em carta de 22 de dezembro de 1950, que o conteúdo da 

exposição ainda estava no MASP, que a exposição não seguiria mais pra Argentina e que 

receberam algumas respostas, porém genéricas ainda, de algumas instituições da América do 

Sul interessadas em receber a exposição (Faculdade de Arquitetura de Tucumán, Argentina; 

Museu Nacional de Belas Artes, Chile; Escola Nacional de Engenheiros, Peru; Museu Nacional 

de Belas Artes, Venezuela)132.

Em 22 de dezembro de 1950 Bardi recebeu carta de Pinckaers, que se disse recomendado 

pelo Le Corbusier, querendo detalhes da exposição para que ela seguisse por um tour 

pela Europa133. Em 27 de dezembro de 1950 Bardi recebeu saudações do secretário de Le 

Corbusier, J. Heilbuth.

Le Corbusier escreveu a Bardi no início de 1951, em 12 de janeiro, pedindo informações 

mais detalhadas da exposição, como ocorrera em São Paulo, cópia do contrato com o ICA 

para saber questões de seguro, prazos e responsabilidades, e que se não havia respostas da 

de l’Institute d’Art Moderne de Boston : “envoyez l’exposition en Amérique du Sud et trouvez un fret de retour 
à Paris gratuit si possible, par le moyen des Ambassades françaises ou étrangères”. Il s’agit donc d’établir 
un calendrier et une géographie rationnels. [...] Pourriez-vous être assez gentil pour avoir les contacts utiles 
avec Bogotá de Colombia, Lima du Perou, Caracas du Venezuela, Santiago du Chili, Montevideo d’Uruguay 
[...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, 
década de 1950 (15)” - 16 out 1950).

131 Trecho da carta: “[...] Le Corbusier’s decision to send it on, however, raises a problem. We feel that from this 
point he should take over the responsibility. [...]”

 (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: [arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivi-
são “carta recebida 32” - 24 out 1950]

132 Trecho da carta: “[...]General answers we got from:
 - Faculdad de Arquitetura y Urbanismo
  Universidad de Tucuman (Argentina)
 - Museo Nacional de Belas Artes
  Santiago de Chile
 - Escuela Nacional de Ingenieros
  Peru
 - Museo de Bellas Artes
   Venezuela [...]”

 (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivi-
são “carta enviada 56” - 22 dez 1950)

133 Trecho da carta: «(…) Mandaté par Monsieur Le Corbusier, je m’occupe avec la collaboration de Mr Robert 
Giron, Directeur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, de faire suivre en Europe l’exposition itinérant Le Cor-
busier qui a précédemment parcouru les U.S.A. [...]». (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 
5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 22 dez 1950)
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América do Sul, para que Bardi pudesse se liberar da exposição que ainda estava no MASP134. 

Bardi respondeu a essa carta em 01 de fevereiro de 1951, enviando anexo um esquema de 

como foi a exposição no MASP e como ela foi montada135. E aguardava informações do Sr. 

Pinckaers para saber se a exposição seguiria para Paris, Bruxelas, Londres ou Amsterdam.

Em janeiro ainda, no dia 15, ICA enviou carta para MASP, explicando que atrasaram a resposta 

esperando que Le Corbusier mostrasse o que desejava. E para eles, inexplicavelmente, o 

arquiteto queria que o material da exposição seguisse de volta direto para casa136. Isso incluia 

todo o material que pertencia ao ICA e que estavam dando de presente para o arquiteto. O 

seguro venceria no dia 19 de fevereiro de 1951 (eles extenderam por 4 meses, portanto antes 

valia até o meio de outubro de 1950). Bardi respondeu a essa carta em 22 de janeiro de 1951, 

dizendo que o material ficaria guardado no sub-solo do museu até sua partida, mas que isso 

não deveria ocorrer antes de fevereiro por causa da burocracia. E entendia que a partir de 19 

de fevereiro o controle sobre seguro e transporte passaria a ser de Le Corbusier e quem ele 

indicasse. ICA agradeceu a essa carta do Bardi em 01 de fevereiro.

Em fevereiro Le Corbusier escreveu a Bardi, no dia 07, para pedir que providenciasse um 

seguro enquanto não se resolvesse a situação (o seguro venceria dia 19 de fevereiro de 1951), 

argumentando que seu trabalho era muito importante para o Brasil137. Logo em seguida, no 

dia 12 do mesmo mês, provavelmente respondendo a carta de Bardi de 01 de fevereiro, 

desautorizando totalmente o tal Sr. Pinckaers, afirmando que a exposição provavelmente iria 

mesmo para Paris, por conta de algum orgão governamental francês, e pediu para que Bardi 

guardasse o material enquanto isso não se resolvesse138. Bardi respondeu, em 16 de fevereiro, 

tranquilizando Le Corbusier quanto ao seguro e guarda do material. Em abril de 1951, no dia 

05, Bardi escreveu novamente, dizendo que o material ainda estava no MASP e gostaria 

de saber que providências tomaria, para onde deveria enviá-lo e que o seguro expiraria em 

breve. Em 16 de maio de 1951 o secretário J. Heilbuth respondeu a Bardi dizendo que ainda 

não tinha nenhum definição e que Le Corbusier não estaria em Paris até junho. Em 27 de 

maio o próprio Le Corbusier respondeu, dizendo que provavelmente as Relações Culturais 

134 Trecho da carta: “[...] Si vous voulez que je vous débarrasse de mon exposition [...]” (Cf. anexo B - volume 2. 
Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 12 jan 
1951)

135 Trecho da carta: “[...] Ci-joint un plan des dimensions de l’exposition. Les tableaux étaient montés sur les 
parois, et les photographies sur des cartons pris a leur tur aux murs sur des bandes de fer. [...]” (Cf. anexo 
B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondencias Bardi – Le Corbusier (13) fim 40-50” - 01 
fev 1951)

136 Trecho da carta: “[...] he wishes to bring the material straight home. This is understandable [...]” (Cf. anexo 
B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta 
recebida 32” - 15 jan 1951)

137 Trecho da carta: “[...] Le Brésil bénéficie et a bénéficié de mon activité et de mes documents; le moins qu’il 
puisse faire est d’en assurer la protection et la couverture par une assurance. (…)” (Cf. anexo B - volume 2. 
Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 07 fev 
1951)

138 Trecho da carta: “[...] Bardi, je vous demande de garder toute l’exposition dans vos réserves jusqu’à ce que 
affaire soit réglée. Le plus important c’est que l’exposition ne doit pas s’embarquer sur un bateau et tomber 
entre les mains de personnalités civiles insuffisamment existantes (M. Pinckaers). [...]” (Cf. anexo B - volume 
2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 12 
fev 1951)
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francesas patrocinariam o tour da exposição na Europa antes de chegar a Paris e teriam 

notícias em breve. 

Em 22 de junho de 1951 Le Corbusier escreve novamente a Bardi sem data para a exposição, 

que ainda estava guardada no MASP, seguisse finalmente para Europa. Bardi avisa Le 

Corbusier, respondendo a essa carta lembrando que o material da exposição estava bem 

guardado no MASP, e logo em seguida, no dia 16 de julho de 1951, escreveu outra carta 

perguntando novamente para onde deveria enviar o material.  

Bardi escreveu a Heilbuth, em 30 de outubro de 1951, querendo saber se poderia enviar o 

material da exposição em novembro, para o escritório de Le Corbusier em Paris. O secretário 

respondeu que Le Corbusier estava na Índia, e pediu que aguardasse.

Em 03 de dezembro de 1951, assim que voltou de sua viagem à Índia, Le Corbusier escreveu 

a Bardi pedindo o catálogo e outros documentos da exposição em São Paulo, para que 

ele organizasse o catálogo da exposição pela Europa, porque ele não tinha o catálogo nem 

de Boston nem dos outros museus dos EUA, e nem sabia exatamente o conteúdo dessa 

exposição139. Bardi respondeu à carta no dia 12 dizendo que já havia enviado um folheto 

sobre a exposição em São Paulo, mas que poderia enviar novamente.

Bardi, já impaciente, pediu que Le Corbusier definisse um rumo para o material da exposição, 

que ainda estava no MASP, em 07 de janeiro de 1952. Sem resposta, escreveu novamente em 

06 de fevereiro de 1952 dando um ‘ultimato’, dizendo que o seguro expiraria no final do mês 

e eles enviariam o material para Paris, mesmo não sendo o que Le Corbusier preferia140.

Não houve, pelo menos não encontramos, mais cartas de Le Corbusier a Bardi nesse período. 

No dia 07 de abril de 1952, portanto depois de quase dois anos que a exposição terminara 

e o material ainda estava armazenado no MASP, houve um despacho de exportação de “5 

caixas contendo: telas à óleo ‘gouaches’ aquarelas, desenhos, fotografias e acessórios” com 

915 quilos, no valor de Cr$19.656,00 enviados no vapor francês “Kerguelen” para o porto 

de Bordeaux – França. E no dia seguinte as mesmas informações dadas pela companhia 

marítima, adicionando que o destinatário era “M. Pinckaers Cie. Des Arts Français” e o 

seguinte endereço de Paris “116, Faubourg – Saint Honore”.

139 Trecho da carta: “[...] Chose bizarre, je n’ai jamais eu de catalogue de mon exposition du Musée de Boston, ni 
de celle des Musées des U.S.A. ni de celle du Musée de Sao Paulo, de sorte que j’ignore tout à fait le contenu 
de cette exposition. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre 
Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 03 dez 1951)

140 Trecho da carta: “[...] Je vous prie pourtant de bien vouloir me telegraphier ou le matériel pourra être remis 
avant la fin du mois, parceque autrement je devrai vous l’envoyer à Paris, ce qui pourra n’être pas ce que vous 
préférez. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondencias Bardi – Le Corbu-
sier (13) fim 40-50” - 06 fev 1952)
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2.4.3 A questão do Ministério

A primeira menção a respeito da exposição na correspondência entre P. M. Bardi e Le 

Corbusier foi encontrada em uma carta de 20 de setembro de 1949, quando o diretor do 

MASP escreveu ao arquiteto. Bardi contou a Le Corbusier que veio para o Brasil devido 

à situação mundial durante a Guerra, contou que agora existia o MASP e que desejavam 

trazer a exposição dos EUA para o Brasil. Finalizou convindando-o para a abertura e para se 

reencontrarem 15 anos depois da viagem para a Grécia141.

Le Corbusier, quando escreveu uma grande carta ao amigo italiano, em outubro de 1949, 

a primeira dele a trazer o tema da exposição, se mostrou feliz por Bardi estar no Brasil, à 

frente do MASP. Escreveu muito sobre o Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro 

(que Bardi mencionara na 1a carta). Estava ressentido, amargurado e se sentindo pouco 

valorizado, além de reclamar diretamente de dinheiro, ou melhor, da falta dele. Reclamou que 

nunca recebeu nenhum centavo pelo projeto. Disse que veio em 1936 para desenhar junto 

com encantadora e dedicada equipe brasileira. Depois, devido à Segunda Guerra, houve um 

período de silêncio que durou até 1945. Somente após a Segunda Guerra descobriu que o 

edifício do Ministério havia sido construído. Disse que Lucio Costa e Niemeyer escreveram 

a ele cartas agradáveis, mas o governo brasileiro nunca o avisou da construção. Em 1947 

chegou a reclamar na Embaixada do Brasil em Paris e obteve como resposta que já se 

passara muito tempo – 11 anos –, para continuarem a conversa. Em 1948 ou 1949, realizou-

se, segundo Le Corbusier, uma exposição brasileira de arquitetura moderna, patrocinada pela 

Embaixada do Brasil em Paris, com a palestra de um jovem professor brasileiro apresentando 

novos elementos da arquitetura. Estava desatualizado sobre o andamento do plano da Cidade 

Universitária do Rio (que projetou durante sua viagem ao Rio de Janeiro em 1936). Pediu para 

exibir na parte inferior da ampliação fotográfica com a obra do Rio de Janeiro, que fazia parte 

da exposição, um texto dele, onde ele mostrava todo esse descontentamento. Apesar disso, 

o arquiteto quis deixar claro que não era mendigo, mas que 40 anos de pesquisas o deixaram 

de bolsos vazios142. 

141 Trechos da carta: “[...] Naturellement j’ai toujours attaché la plus grande importance à l’architecture. J’ai donc 
fait de mon mieux pour réaliser une exposition dédiée à Vous. [...]  Je viens Vous prier de nous donner l’honneur 
de Votre présence à l’occasion [L’inauguration]. [...] Quinze ans se sont écoulés dès notre voyage en Grèce; 
la ville du futur qu’on prévoyait est encore loin de sa réalisation, mais, nous tous, suivant Votre exemple, in-
sistons sur le triomphe des idées qui nous encouragent. Je pense que Votre excursion au Brésil ou Vous avez 
commence le grand édifice du Ministère de l’Éducation, frayera le chemin à des nouvelles possibilités. [...]” 
(Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondencias Bardi – Le Corbusier (13) fim 
40-50” - 20 set 1949).

142 Trechos da carta: “[...] 1939, la guerre... silence. 1945, on apprend em Europe que le Ministère est construit. 
[...] Lucio Costa et Niemeyer m’écrivent chacun une gentille lettre à la Libération. Silence total du côté officiel 
[...] Le Ministère est construit. Je n’ai jamais touché un seul centime d’honoraires pour cela, ni du côté des 
architectes, ni du côté du gouvernement brésilien. [...] Je ne suis ni un quémandeur ni courtisan. Je trouve 
extravagant, extraordinaire l’attitude de ceux qui ont participé à cette affaire du Ministère. [...] Les recherches 
auxquelles ma vie a été consacrée (quarante années) m’ont laissé les poches vides.[...]”. (Cf. anexo B - volume 
2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1940 (6)” - 18 
out 1949).
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Bardi respondeu a todas essas lamúrias em seguida, por meio de um telegrama datado de 15 

de novembro de 1949 afirmando que suas solicitações seriam amplamente divulgadas.

Na carta resposta de Bardi a Le Corbusier, ou seja, provavelmente a 2a carta entre eles desse 

período, de 17 de novembro de 1949, o diretor do MASP dá toda razão ao arquiteto, mas que 

pelo fato de ser estrangeiro seria um pouco difícil agir sozinho, então pediria auxílio a Gregori 

Warchavchik, por exemplo, mas que certamente sua paternidade no projeto do Ministério 

seria reconhecida e ainda pediu para dizer exatamente quais seriam os honorários devidos143.  

Em novembro, no dia 28, um Le Corbusier animado responde a Bardi ao mesmo tempo que, 

aqui no Brasil, Lucio Costa também redigia uma carta ao arquiteto franco-suíço.

Le Corbusier escreveu um interessante retrospecto de sua participação no projeto do 

Ministério. Disse que havia feito mais que consultoria144 e palestras (pelas quais recebeu 

60.000 francos na época). Descobriu depois da Guerra que o edifício fora construído e que 

era um sucesso, além de afirmar, não sabemos se ironicamente, que era manifestação da 

arquitetura brasileira. Descreveu os honorários da seguinte forma: cerca de 1,2% do custo 

total do edifício, preço de qualquer arquiteto francês, julgando ser um gesto de amizade145.

Encontramos uma carta de Lucio Costa endereçada a Le Corbusier, de 27 de novembro de 

1949, que não está diretamente ligada à exposição, mas achamos importante destacá-la 

por estar relacionada com essa questão do Ministério, que gerou tantas lamentações por 

parte de Le Corbusier. Lucio Costa deu, no nosso entender, uma bela resposta esclarecendo 

os fatos. Primeiro agradeceu a generosidade de Le Corbusier, por ter feito um esboço para 

outro terreno, mas que a arquitetura do Ministério era brasileira e já fora reconhecida como tal 

pelo próprio arquiteto suiço146. Quanto aos honorários, Lucio Costa afirmou que em poucos 

143 Trechos da carta: “(…) La question est déjà posée. Il n’y a pas de doute à propos de l’authenticité de votre 
‘paternité’ des dessins et croquis du Ministère [...] Je vous prie, cher Le Corbusier, de nous dire plus ou moins 
quels seraiont vos honoraires pour les services faits pour le gouvernement brésilien. Je vous prie pour l’instant 
la plus grande réserve et discrétion [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspon-
dencias Bardi – Le Corbusier (13) fim 40-50” - 17 nov 1949). 

144 Trecho da carta: “[...] Dépassant complètement mon rôle de conférencier et de consultant, j’ai dirigé deux 
ateliers de dessin pendant 6 semaines, un pour le Palais, un pour la Cité Universitaire; j’ai créé les plans de l’un 
et l’autre; j’ai dépassé sinsi de beaucoup mon mandat.[...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto 
Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1940 (6)” - 28 nov 1949).

145 Trechos da carta: “[...] Les architectes qui ont construit le Palais ont touché des honoraires, je n’en ai touché 
aucun [...] Les honoraires pour un bâtiment de cette nature sont estimés à   %    des sommes dépensées; ma 
participation serait donc de 20% de 6%, soit 1,2% d’honoraires à compter sur le coût total du bâtiment. [...]” 
En calculant ma chance au prix de n’importe quel architecte français, j’estime faire un geste d’amitié à l’égard 
des personnes qui ont fait confiance au Brésil.[...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. 
“correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1940 (6)” - 28 nov 1949, grifo do autor).

146 Trechos da carta: “[...] [fala de Le Corbusier, segundo Lucio Costa:] ‘O seu edifício do Ministério da Educação 
e Saúde Pública parece-me excelente. Diria mesmo; animado de um espírito clarividente, consciente dos 
objetivos; servir e emocionar. Ele não tem esses hiatos ou barbarismos que frequentemente, aliás em outras 
obras modernas, mostram que não se sabe o que é harmonia. Ele está sendo construído? Sim? Então tanto 
melhor, e estou certo que será bem bonito. Será como uma pérola em meio ao lixo ‘agáchico’. Meus cumpri-
mentos, meu OK (como você reclamava)’ [...] Não obstante essa manifestação precisa de sua parte quanto à 
procedência legítima do projeto, na inauguração do edifício, durante a guerra, quando não tínhamos notícias 
suas, fizemos questão de vincular esse projeto, finalmente construído, àquele que você tomou a iniciativa de 
conceber e esboçar para um outro terreno … e que nos servira de bússola e de referência. É que queríamos 
associar definitivamente seu nome a esse edifício, doravante histórico, que se deve sobretudo a Oscar SOA-
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meses de estadia no Brasil Le Corbusier recebeu mais que a equipe brasileira composta de 

6 arquitetos durante os 6 anos de duração do trabalho147.

A resposta de Le Corbusier a Lucio Costa veio em dezembro, dizendo que o seu estado de 

espírito não era dos melhores, que o seu mau-humor decorria da maneira como era tratado 

nos EUA e na América do Sul, porque teriam roubado seu projeto em Nova York (o projeto da 

sede da ONU) e outro na Argentina148. Se disse inclusive não rabugento149. Parece-nos que 

continuou ressentido, mas não prolongou mais a discussão, talvez tenha percebido que não 

tinha tanta razão nas reclamações, e o assunto ficou praticamente encerrado. Le Corbusier 

também enviou carta a Bardi atualizando-o a respeito da situação e pelo que entendemos 

anexando a troca de cartas entre ele e Lucio Costa. Em 4 de janeiro de 1950 Bardi escreveu a 

Lucio Costa e disse que a “pequena polêmica” ficou encerrada150. Nessa mesma carta P. M. 

Bardi convidou Lucio Costa a ir ao MASP para ser homenageado. Em mais uma menção ao 

assunto, talvez a última, Bardi escreveu a Le Corbusier, em 29 de março de 1950, dizendo que 

esperava por outro desfecho151 e fazendo referência a Lucio Costa, o que nos parece a essa 

altura um modo de agradar Le Corbusier, pois aparentemente a situação já se resolvera. 

RES, mas onde aplicavam-se pela primeira vez, integralmente, em escala monumental e com nobreza de exe-
cução, os princípios construtivos que você soube estabelecer e organizar como fundamentos da nova técnica 
arquitetônica e urbanística criada por você. [...] De resto, nunca deixamos de vincular sua obra ao admirável 
desenvolvimento da arquitetura brasileira: se a ramagem é bela, você deveria se regozijar, pois o tronco e as 
raízes são seus [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: correspondência de Lucio Costa a Le Corbusier – 27 nov 
1949 (SANTOS, 1987).

147 Trecho da carta: “[...] se é de honorários que se trata, permita-me informá-lo que durante os três meses de sua 
estadia aqui você recebeu mais que todos nós durante os seis anos de duração do trabalho, pois éramos seis 
arquitetos e, conquanto as atribuições individuais fossem desiguais, os honorários foram sempre divididos 
igualmente entre nós’ [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: correspondência de Lucio Costa a Le Corbusier – 
27 nov 1949 (SANTOS, 1987).

148 Trecho da carta: “[...] meu estado de espírio, o qual, como verá, não é dos melhores.  Há razões para tanto, e 
bem recentes: Passei dezoito meses em Nova York fazendo as plantas do prédio das Nações Unidas; rouba-
ram-nas de mim. Em 1938-39 passei um ano com Ferrari e Kurchan, jovens argentinos, que não sabiam nada 
do plano de Buenos Aires. Dez anos depois, tendo sido constituído o serviço do Plano em Buenos Aires, o 
Ministro da Obras Públicas declara: ‘se temos contrato com Le Corbusier, isso significará aos olhos do mundo 
que não sabemos fazer planos urbanísticos’ [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: correspondência de Le Cor-
busier a Lucio Costa – 23 dez 1949 (SANTOS, 1987).

149 Trecho da carta: “[...] Estou à margem e acima de toda esta história. Gosto de conservar sua amizade e a de 
meus amigos no Brasil, e espero que não tome meu mau humor com maldade; [...]” (Cf. anexo B - volume 2. 
Fonte: [correspondência de Le Corbusier a Lucio Costa – 23 dez 1949 (SANTOS, 1987).

150 Trecho da carta: “[...] Le Corbusier enviou-me copia de sua nobre carta bem como da resposta que V. Deve ter 
recebido; creio assim que ficou encerrada a pequena polêmica. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do 
Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 4 jan 1950).

151 Trecho da carta: “[...]En ce qui concerne le Ministério Ed. e S. je  dois vous avouer que j’ai été bien déçu de 
la collaboration que j’ésperait obtenir de vos collègues de Rio.[...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do 
Instituto Bardi. “correspondencias Bardi – Le Corbusier (13) fim 40-50” - 29 mar 1950).
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2.4.4 Desenhos de Le Corbusier

Em 28 de abril de 1950, Le Corbusier escreve novamente a Bardi e queria saber se o MASP 

compraria os desenhos (croquis) feitos pelo arquiteto durante as conferências no Rio de 

Janeiro em 1936, “demonstração das teses de arquitetura e urbanismos modernos”152. Em 08 

de maio de 1950, Bardi respondeu a Le Corbusier e se disse interessado nos desenhos das 

conferências de 1936, para ele “chave da arquitetura moderna brasileira”153. 

Le Corbusier respondeu ao interesse de Bardi pela compra dos desenhos em carta, de 30 de 

maio de 1950, dizendo que enviaria não apenas os desenhos, mas também as taquigrafias 

que continham as conferências em si, segundo ele um monólogo “perfeito”, mesmo sendo 

um discurso de improviso. Em seguida deu várias sugestões de como poderia ser o livro que 

Bardi pretendia publicar154.

Em 22 de maio de 1951 Bardi escreveu a Le Corbusier, ou melhor, ao seu secretário, para 

perguntar se havia recebido os U$1.000 pelos desenhos155. 

Le Corbusier respondeu em 25 de setembro de 1951, dizendo que havia recebido o dinheiro 

(equivalente a U$1.000, no French American Banking Corporation) e estava organizando o 

material que seria enviado com a ajuda da Embaixada do Brasil em Paris (desenhos, taquigrafia/

estenotipia, etc). Ainda em outubro daquele ano, 1951, no dia 19, o secretário, Heilbuth, 

escreveu a Bardi que estavam enviando o seguinte material para o MASP: as conferências 

(textos e anotações) no Rio de Janeiro (1936); os desenhos feitos perante o público e 

uma cópia da carta de Capanema a Le Corbusier. A correção das palestras (esteneotipia/

taquigrafia) estava sendo feita pelo Le Corbusier e ele enviaria assim que voltasse da Índia 

em dezembro156. Acreditamos que esses desenhos tenham sido publicados em Lembrança 

de Le Corbusier em 1984 (BARDI, 1984).

152 Trecho da carta: “[...] sont une véritable démonstration des thèses d’architecture et d’urbanisme modernes 
[...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, 
década de 1950 (15)” - 28 abr 1950).

153 Trecho da carta: “(…) Concernant les grands dessins exécutes pendant vos conférences à Rio em 1936 je suis 
vraiment très intéresse pour savoir à quel prix vous pourriez les céder au Musée. Cela nous intéresse beaucoup 
et je crois bien qu’ils sont la clef même de l’architecture moderne brésilienne. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fon-
te: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. “Carta enviada 56” - 08 mai 1950). 

154 Trecho da carta: “[...] La sténographie est d’une fidélité absolute et je dois reconnaître sans modestie, que 
mon improvisation était d’une exactitude impeccable. Ceci me permet de vous proposer d’employer ce texte 
presque dans sa forme existante de monologue [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. 
“correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 30 mai 1950).

155 Trecho da carta: “[...] Nous voudrions bien savoir si vous avez reçu la somme de US $ 1.000 que nous avons 
envoyé pour les dessins de M. Le Corbusier. [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. 
“correspondencias Bardi – Le Corbusier (13) fim 40-50” - 22 mai 1951).

156 Trechos da carta: “[...] Nous vous faison expédier [...] au Museu d’Arte, Rua 7 de Abril, 230 [...] un colis 
contenant: 1o) Six pages de projets des conférences de Rio (1936) [...] 2o) Six séries de fiches pour improvi-
sation des conférences [...] 3o) Un rouleau de fix grands dessins faits à Rio en 1936 devant le public [...] 4o) 
Un photostat de la lettre adressée à M. Le Corbusier par M. Capaninia ainsi que sa photo avec une dédicace 
dans le bas. [...] M. Le Corbusier termine la correction de la sténotypie des six conférences et il vous les en-
verra à son retour des Indes au début de Décembre. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto 
Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” 19 out 1951)
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Em 03 de dezembro de 1951, Bardi redigiu uma carta ao secretário de Le Corbusier dizendo 

que ainda não recebera os desenhos. Mas ainda naquele mês, em dezembro, dia 12, chegava 

ao Brasil uma caixa da França com 10kg (bruto), 7kg (líquido), com “telas” endereçadas ao 

MASP, via aérea, conforme guia de importação de 12 de dezembro de 1951 e aviso de 13 de 

dezembro de 1951, e por serem provenientes de Paris, acreditamos serem os desenhos.

2.4.5 Pintura de Le Corbusier

Carta de Le Corbusier a Bardi, de 18 de outubro de 1949, o arquiteto apresentou Paul 

Rosenberg, galerista responsável por suas pinturas em Nova York, sugerindo que pudesse 

haver negociação entre as instituições157. Bardi escreve logo em seguida ao galerista, em 17 de 

novembro de 1949, solicitando fotografias e lista de preços das pinturas de Le Corbusier.

Na carta resposta de Bardi a Le Corbusier, ou seja, provavelmente a 2a carta entre eles desse 

período, de 17 de novembro de 1949, o diretor do MASP informou que o Museu compraria 

uma de suas pinturas que estavam na galeria de Nova York158.

No final de 1949 e início de 1950, enquanto se desenrolava a liberação do dinheiro, 

assinatura do contrato e outros trâmites burocráticos necessários para trazer a exposição, 

o MASP, através do Bardi, enviou cartas159 a muitas pessoas, em sua maioria arquitetos, 

explicando que a exposição Le corbusier – Novo Mundo do Espaço ocorreria em breve e 

pedindo contribuição de possíveis interessados em formar um grupo de 20 participantes 

que contribuiriam cada um com uma cota de Cr$1.000,00 para a compra de uma tela de Le 

Corbusier. Cr$20.000,00 na época era equivalente a pouco mais de U$1.000,00. Lembramos 

que o salário mínimo nacional brasileiro, em 1949, era Cr$380,00. O título da pintura era 

Nature morte pleine d’espace, de 1924, e o dinheiro deveria ser enviado ao secretário do 

museu, sr. Francisco Brunetti. Pediram a: Marcelo Roberto (arquiteto, Rio de Janeiro); Lucio 

Costa (carta ao Ministério, Rio de Janeiro); A. Salfatti & M. Buchignani (carta em italiano, 

para São Paulo); Henrique Mindlin (crítico e arquiteto. Era também a H. Mindlin que outros 

participantes poderiam destinar o dinheiro no Rio Janeiro); Oscar Niemeyer (arquiteto, Rio 

de Janeiro); Severo Fagundes Gomes (São Paulo); Lucjan Korngold (arquiteto, São Paulo); 

157 Trecho da carta: “[...] Et puisque vous accochez la peinture ancienne et moderne dans votre musée, je vous 
signale que l’exposition de Boston comporte une vingtaine de tableaux choisis de moi et que je serais très 
heureux que votre admiration pour mon œuvre se manifeste (une fois n’est pas costume) par une transaction 
relative à cette peinture. Vous savez que je n’ai pas exposé depuis 1923 jusqu’à maintenant, c’est à dire pen-
dant plus de 25 ans. Ce silence n’a pas établi ma cote et vous le comprenez. C’est Paul Rosenberg, 16 East 
57th street à New-York, qui est chargé de mes intérêts commerciaux en Amérique [...]” (Cf. anexo B - volume 
2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1940 (6)” - 18 
out 1949).

158 Trecho da carta: “[...] Par le même courier j’ain envoyé une lettre à vôtre chargé pour les ventes de tableaux 
en Amérique, pour lui demander des photographies et des informations, car le Musée va achêter un des vos 
tableaux. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “correspondencias Bardi – Le Cor-
busier (13) fim 40-50” - 17 nov 1949).

159 Cartas do final de 1949 ao início de 1950 (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 
30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 27 dez 1949).
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Raul Briquet (São Paulo); Miguel Forte (São Paulo); Arthur Sievers (Dono da Companhia 

Importadora Gráfica, São Paulo.); Nelson Mendes Caldeira (São Paulo); entre outros.

Por meio de diversas cartas Bardi nos informa que já haviam aderido: Aldo Magnelli (São 

Paulo); Arthur Sievers, sugerindo que o MASP incentive pintores contemporâneos locais160; 

Gregori Warchavchik (arquiteto); Henrique Mindlin; Jacques Pilon (arquiteto); Lina Bo Bardi 

(arquiteta);  Lucjan Korngold; Luis Medici Jr. (São Paulo);  Marcelo Roberto, “apesar de não 

gostar” das pinturas de Le Corbusier161; Rino Levi; Severo Fagundes Gomes. 

Em 29 de março de 1950, Bardi escreveu ao Rosenberg, da galeria de Nova York, para 

dizer que decidiram comprar a tela162 e perguntou se poderiam pagar em cruzeiros ou 

francos franceses. Em 10 de maio de 1950, Florence Walters, em nome da galeria, aceitou o 

pagamento em francos franceses163 e escreveu que aguardavam instruções para o envio da 

tela. Bardi agradeceu e respondeu, em 16 de maio de 1950, que estavam providenciando a 

licença de importação e que o valor em francos seria aproximadamente 349.907. Em uma 

carta com várias colocações e observações de Le Corbusier, de 16 de outubro de 1950, deu 

a entender que ainda não haviam acertado as questões à essa compra, que se estendeu por 

todo esse ano e início do ano seguinte [1951].

Em 25 de abril de 1951, Bardi autorizou o National City Bank a pagar U$1.000 a Le Corbusier. 

Em 21 de maio o secretário de Le Corbusier, J. Heilbuth escreveu a Bardi dizendo que o Banco 

afirmava não ter recebido ainda nenhuma autorização para pagar os U$1.000 a Le Corbusier. 

Le Corbusier informou a Bardi, em carta de 27 de maio de 1951 que ainda não tinha notícias 

do National Bank sobre o pagamento do quadro comprado e ainda dava algumas sugestões 

de como o MASP deveria emoldurar o quadro comprado, pois vira uma de suas telas no 

MoMA emoldurada da forma ‘clássica’ e não gostara164.

160 Trecho da carta: “[...] Aproveito a oportunidade para, na minha qualidade de colecionador, deixar aqui uma 
sugestão. Procuro sempre em primeiro logar adquirir telas de pintores contemporaneos que vivem entre nós 
[...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. 
Subdivisão “carta recebida 32” - 03 mai 1950).

161 Trecho da carta: “[...] Apesar de achar razoavelmente detestavel a pintura do velho Corbu [...]” (Cf. anexo 
B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta 
recebida 32” - 10 jan 1950).

162 Trecho da carta: “[...] we are glad to tell you that the Museum has decided to buy one of the paintings by 
Le Corbusier [...] We are interested in the one called “NATURE MORTE PLEINE D’ESPACE” (1924 – 24 x 
29 - $1000.00) [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le 
Corbusier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 29 mar 1950).

163 Trecho da carta: “[...] It will be agreeable to us to receive payment in French Francs for the painting by Le Cor-
busier, “Nature morte pleine d’espace” [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 
30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “carta recebida 32” - 10 mai 1950).

164 Trecho da carta: “[...] J’ai eu l’occasion de voir des photographies de la petite exposition Le Corbusier au Mu-
seum of Modern Art de New York où un de mes tableaux est encadré selon la méthode classique, c’est à dire 
déplorablement; je prie le Musée de rectifier ce cadre. [...]” (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto 
Bardi. “correspondências entre Bardi e Le Corbusier, década de 1950 (15)” - 27 mai 1951)
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Em 22 de junho de 1951 Le Corbusier escreveu novamente a Bardi dizendo que ainda não 

havia recebido os U$1.000, e que já havia solicitado ao Paul Rosenberg em NY para enviar 

tela165 para Bardi. Em 02 de julho Bardi (provavelmente, porque a carta não está assinada), 

escreveu novamente ao National City Bank pedindo para transferir os U$1.000 para Le 

Corbusier. Em 01 de agosto Bardi escreveu novamente ao banco pedindo para transferir 

o dinheiro. Em 8 de agosto de 1951 o banco (National City Bank) confirmou que já havia 

efetuado a transferência do dinheiro para Le Corbusier em 12 de julho de 1951.

Le Corbusier escreveu, em 25 de setembro de 1951, querendo saber se Bardi recebeu a tela 

“Nature Morte Pleine de Lumière” e se pagou, pra quem, quando e como166. Bardi respondeu 

a essa carta somente depois da volta de uma viagem à Itália, em 18 de outubro de 1951, 

pedindo desculpas pelo atraso no pagamento da tela “Nature morte pleine de lumière”167 

(não mais Nature morte pleine de space, como é possível ver na troca de cartas durante 

a negociação), culpa da burocracia do país que eles conheciam bem168, pois o dinheiro já 

estava disponível e seria enviado ainda aquele mês diretamente para Paul Rosenberg, da 

galeria de Nova York. 

Não sabemos onde a tela se encontra atualmente.

165 Trecho da carta: “[...] J’ai donné à Paul Rosenberg l’ordre verbal, lors de mon passage à New York, d’expédier 
le tableau à votre Musée [...]”. (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “Bardi a Corbusier 
sobre dívida 1951” - 22 jun 1951).

166 Trecho da carta: “[...] Avez-vous reçu le tableau “Nature Morte Pleine de Lumière” que était en dépôt chez Paul 
Rosemberg ? Si oui, avez-vous payé ce tableau ? A qui ? Comment ? Quand ? [...]” (Cf. anexo B - volume 2. 
Fonte: arquivo do Instituto Bardi. “Bardi a Corbusier sobre dívida 1951” - 25 set 1951).

167 Trecho da carta: «(…) je voudrais m’excuser aujourd’hui pour le retard du paiement du tableau ‘Nature morte 
pleine de Lumière’ [...]» (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a 
Le Corbusier”. Subdivisão “carta enviada 56” - 18 out 1951).

168 Trecho da carta: «(…) Il serait superflu de vous expliquer le pays, vous le connaisez et l’avez connu avant de 
moi. (…)» (Cf. anexo B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. 
Subdivisão “carta enviada 56” - 18 out 1951).
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CAPÍTULO 3

Le Corbusier e o Novo Mundo do Espaço: 

a exposição em contexto
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Le Corbusier e o Novo Mundo do Espaço: a exposição em contexto

Analisaremos criticamente, neste capítulo, a exposição Le Corbusier - Novo Mundo do Es-

paço. Inicialmente faremos uma comparação entre a montagem da exposição realizada no 

MASP em 1950 e a realizada no ICA. Na sequência falaremos das relações entre alguns per-

sonagens envolvidos nesse projeto. Por fim traremos a repercussão da mostra. 

A comparação entre as duas montagens da exposição, a orginalmente realizada no ICA e a 

mostra realizada no MASP, leva em conta conteúdo e forma de apresentação das obras.

Há uma rede de relações entre instituições e personagens que despontou durante a realiza-

ção da pesquisa e que procuramos levantar neste capítulo, tais como as relações político-

culturais entre os EUA e o Brasil durante o período final da Segunda Guerra e início da Guerra 

Fria e, os vínculos entre Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi, Le Corbusier, Nelson Ro-

ckefeller, MASP e MoMA. 

Tentaremos ainda responder como foi a repercussão das montagens da exposição e da pu-

blicação dos catálogos tanto no Brasil quanto nos EUA por parte da imprensa local e estran-

geira.

< página anterior, Lina Bo Bardi na exposição.
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3.1 Comparação entre as montagens do ICA e do MASP

Ao compararmos a exposição realizada em Boston com a de São Paulo1 percebemos que 

a montagem no MASP ganhou novos ares apesar do mesmo conteúdo. Aqui ela se mos-

trou mais arrojada na aproximação com a Vitrine das Formas e na transparência do espaço 

expositivo, formando um ambiente mais moderno que dialogou melhor com as obras de Le 

Corbusier. 

A princípio, as diferenças podem ser percebidas já na tipologia dos dois edifícios. Enquanto 

o ICA está instalado em um local que guarda caracteristicas de um espaço doméstico, tais 

como rodapé e rodateto de gesso, o MASP encontra-se em um edifício comercial moderno 

e recém reformado para abrigar as suas exposições, como vimos no capítulo 2. O resultado 

é que no museu brasileiro a exposição se mostrou muito mais arrojada, pois o projeto arqui-

tetônico moderno do edifício e a proposta expográfica apresentada pela arquiteta Lina Bo 

Bardi estabeleceram um diálogo mais pertinente com a obra de Le Corbusier. Além disso a 

transparência do espaço expositivo e a relação de proximidade com a Vitrine das Formas 

também contribuíram para oferecer ao visitante a experiência de observar a obra moderna de 

Le Corbusier num espaço moderno. Essa integração não ocorreu em Boston.

A partir de um dos registros da montagem da exposição em Boston (cf. ilustração 3.1) e de 

nossa reconstituição da montagem da exposição em São Paulo (cf. descrição da exposi-

ção - capítulo 2), observamos que na montagem do MASP as ampliações fotográficas não 

aparecem agrupadas por temas, embora tenham sido colocadas próximas umas das outras, 

diferentemente da montagem do ICA, onde os painéis fotográficos com o conteúdo da expo-

sição e os com os textos explicativos estavam divididos em sete grupos, ou painéis [walls], 

segundo a classificação adotada: casas; apartamentos; planejamento urbano; edifícios pú-

blicos; escala uniforme; pintura e arquitetura e, murais e esculturas2 (cf. ilustrações 3.1 a 3.6 

– próxima página).

1 Não sabemos como a exposição aconteceu nos demais museus dos EUA. Depois de sua inauguração no 
ICA de Boston, seguiu para Detroit, San Francisco, Los Angeles, Colorado Springs, St. Louis e Cleveland (cf. 
anexos B - volume 2. Fonte: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão 
“carta recebida 32” - 24 ago 1948)

2 No painel 1, teríamos as casas [houses], com 13 ampliações fotográficas mais 3 quadros de texto; no painel 2, 
seriam os apartamentos [apartments], com 10 ampliações e 3 quadros de texto; no terceiro grupo, estavam os 
projetos de planejamento urbano [city planning], com 10 ampliações e com 3 quadros de texto; já no painel 4, 
edifícios públicos [public buildings], 10 ampliações fotográficas e 3 quadros de texto; painel 5, escala uniforme 
[uniform scale], 4 ampliações e 3 quadros de texto; sexto grupo, pintura e arquitetura [painting & architecture], 
com 18 ampliações e 3 quadros de texto e; no painel 7, murais e esculturas [“murals and sculpture”], com 
5 ampliações fotográficas e 3 quadros de texto. Além das ampliações fotográficas descritas haveria ainda: 
três com a escala do Modulor (texto e figuras) e ainda uma ampliação com o título da exposição e medusa-
sunburst, logotipo da exposição.
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Vemos na ilustração acima 
[3.1], a montagem da 

exposição no ICA: no painel 
public buildings estão os 

edifícios League of Nation 
Palace (a), Pavilion of Modern 

Times (b), Ministry of Education 
and Public Health (c) e Swiss 

Building (d, e, f, g).

No MASP, como vemos nos 
registros ao lado [3.2 e 3.3] 

e, nas elevações abaixo, 
as ampliações fotográficas 

desses mesmo edifícios estão 
localizados em três painéis 

diferentes: painel 8 [3.4], painel 
9 [3.5] e painel 10 [3.6].

[3.1]

[3.3][3.2]

[3.6][3.5][3.4]

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) (f)

(a)

(b)

(b)

(a)

(g)

(d)
(c)

(e) (f)

(d)

(g)

(g)

(e) (f)
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Ao observarmos o painel logo na entrada da exposição do MASP (cf. descrição da exposição - 

capítulo 2), vemos 15 edificações e projetos de autoria de Le Corbusier que podem ser classifica-

dos como planejamento urbano, apartamento e edifício público, portanto temas diversos. Não 

há também uma sequência cronológica, assim como também não há na montagem de Boston 

(cf. ilustrações 3.7 a 3.10).

Nas ilustrações acima vemos a diversidade de temas encontrado no painel 1 
 da montagem da exposição no MASP. 

As ampliações fotográficas destacadas do painel [3.7] são:  
Plan for Hellocourt [3.8], Marseille Apartment House [3.9]e Villa Savoye [3.10], classificadas como 

urbanismo, edifício público e casa respectivamente, além de serem representadas de três maneiras 
diferentes:  

desenho, fotografia de maquete e fotografia de arquitetura. 
Esses projetos foram elaborados em 1935, 1946 e 1929,  

o que indica não haver também uma classificação cronológica.

[3.10][3.9][3.8]

[3.7]
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As telas dispostas nas paredes do MASP – que se apresentam em disposição linear com 

espaçamentos irregulares entre elas de modo a formar alguns conjuntos – também não se-

guiram a mesma disposição adotada pelo ICA. Em um dos registros de Boston vemos lado 

a lado Composition, table d’apéritif et chien; uma obra com o título não identificado e, Com-

position avec une poire (cf. pinturas - item 2.2.4 – capítulo 2). Já no MASP estas obras estão 

em painéis diferentes (cf. ilustrações 3.11 a 3.15).

[3.11]

A disposição das telas também não é idêntica nos dois museus. 
Acima [3.11], a instalação no ICA, com as telas, P1, P5 e P12, 

da esquerda para a direita, respectivamente. 
Na página seguinte, no topo [3.12], [3.13] e [3.14], registro da exposição no MASP mostrando as telas 

em duas paredes distintas. Demais ilustrações [3.14] e [3.15],  
elevações representando os dois painéis com as telas em destaque.
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[3.13]

[3.15]

[3.14]

[3.16]

[3.12]
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Assim como as telas, no ICA as ampliações fotográficas foram arranjadas diretamente na 

parede, e não em suportes de madeira vazados no centro do espaço expositivo, caso da 

montagem brasileira. Essas ampliações foram colocados em duas faixas distintas, uma 

sobre a outra, sendo a superior, com 1,00 m de altura, ocupada pelas ampliações maiores. 

Já a faixa inferior, de 60 cm de altura, com as ampliações fotográficas menores e quadros de 

texto foram colocados nas paredes do ICA “em frente do olho” segundo seus organizadores3. 

Soltas das paredes, no MASP as ampliações maiores também ficaram acima das menores, 

mas em altura diversa da mostra originalmente montada nos EUA.

Para determinar a localização, supomos as ampliações dispostas em duas faixas distintas,  

uma sobre a outra, na montagem do ICA. A faixa inferior na altura do olhar, a 1,70 m, 

consequentemente indicando que o topo das ampliações nesta faixa estaria a cerca de 

2,00 m do piso e, portanto, o topo dos painéis superiores acima dos 3,00 m. No MASP – 

como já mencionamos (cf. descrição da exposição - capítulo 2) – o topo das ampliações na 

parte superior do painel estaria a aproximadamente 2,26 m do piso acabado, e o topo dos 

painéis inferiores estaria a cerca de 1,13 m. Essas medidas podem ser confirmadas ainda 

se analisarmos o registro da exposição no ICA onde vemos uma tela sobre uma porta, e as 

ampliações alinhadas pelo topo dessa porta, fazendo-nos deduzir os 2,00 m de altura e as 

demais medidas (cf. ilustração 3.1). 

Neste ponto é importante destacarmos o projeto realizado por Le Corbusier para uma 

exposição de sua obra. Publicado em 1950 no livro em que o autor apresentava o Modulor, 

tinha como objetivo orientar a montagem de uma exposição itinerante que deveria passar por 

seis grandes museus dos Estados Unidos. No esquema por ele apresentado (LE CORBUSIER, 

1950b, p. 158-160) haveria ampliações de 1,40 m de altura sendo algumas dessas imagens 

retiradas do Oeuvre Complète. Em seu texto fica evidente a sua preocupação com a fotografia 

e a intenção de utilizar as caracteristicas específicas das ampliações fotográficas como 

recurso visual da exposição. Le Corbusier ressalta que os grãos das imagens, ou seja, a 

granulação visível em ampliações fotográficas de grandes dimensões, poderia ser utilizada 

como recurso gráfico (GARGIANI, 2011, p. 117).

Esse episódio indica que Le Corbusier tinha grande conhecimento de fotografia e que 

considerava a imagem fotográfica mais que uma simples ilustração. A opção por imagens 

granuladas não foi gratuita. O arquiteto poderia ter optado por fotos produzidas diretamente 

dos negativos de grande formato que possibilitariam imagens nítidas de grandes dimensões. 

Ao invés disso preferiu imagens granuladas, cujo efeito era evidentemente gráfico e menos 

ligado à ideia de fotografia documental.

3 “[...] In the Institute presentation, these panels were placed in two bands, one above the other, the 40 inch 
upper band being essentially a mural, the 24 inch lower band was set opposite the eye, and contained the 
panels of text. The numbers on the face of the photographs refer to numbers in the panels of text so that the 
wall is legible. They do not have any reference to the placing of the panels [...].” (cf. anexo. Fonte/Referência: 
arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “lista 6” - relação F, sem data, 
tradução nossa).
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[3.18]

[3.17]

Nesta página vemos, acima 
[3.17], o Modulor e alguns 

desdobramentos das medidas, 
de acordo com Le Corbusier (LE 
CORBUSIER, 1950, p. 158-160).

Ao lado, vemos 
esquematicamente o arranjo 

das ampliações fotográficas no 
MASP [3.18].
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[3.20]
[3.19]

Segundo Le Corbusier (LE CORBUSIER, 1950, p. 
158-160) esses seriam dois "esquemas para uma 
exposição itinerante por seis grandes museus dos 
EUA" (ilustrações 3.19 e 3.20).
Destacamos, abaixo, algumas das medidas 
relacionadas com o Modulor apresentadas na 
legenda da ilustração no livro, indicadas por letras 
(ilustração 3.20):  
"C = 26,5 [cm], pequenos documentos 
impressos". 
"F = 113 [cm], eixo da documentação impressa". 
[113 cm também é altura das ampliações na parte 
inferior dos painéis na montagem do MASP] 
"G = 140 [cm], base dos grandes documentos". 
"E + D + E (86 + 53,5 + 86) = 226 (homem com o 
braço levantado)" [226 cm é altura das ampliações 
maiores, na parte superior dos painéis no MASP]. 
"G + E + G (140 + 86 + 140) = 366 (duas vezes a 
posição do homem)". 
As letras indicadas na ilustração ao lado (3.19) 
equivaleriam a: 
"B = 206 [cm]"
"C = 226 [cm]"
"A = 140 [cm]"
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Inicialmente, quando começara sua atividade profissional, Le Corbusier fotografava 

pessoalmente suas obras. A seguir, na primeira fase do período parisiense, utilizava as imagens 

recolhidas, e particularmente os cartões postais, para os estudos em vista da publicação La 

construction des villes (MAZZA, 2002, p.12). Com o aumento do número de projetos e com as 

primeiras realizações importantes, as casas dos anos 1920, deixa de fotografar pessoalmente 

e confia a tarefa de fotografar sua arquitetura, constantemente sob sua direção, a fotógrafos 

profissionais, tais como Charles Gérard, G. Thiriet, Marius Gravot, René Lévy, Albin Salaün e 

Lucien Hervé (cf. MAZZA, 2002, p.13 e MAZZA, 2002, p. 57 – 68)

A crítica e historiadora de arquitetura Beatriz Colomina faz uma análise, rica de observações 

críticas, do uso que Le Corbusier fez da fotografia, seja como base para reelaborações 

gráficas que serviram para isolar e evidenciar elementos, seja como meio de propaganda 

de suas ideias e de sua arquitetura, lembrando que utilizou frequentemente recursos de 

intervenção com retoque na imagem para reforçar o efeito que queria demonstrar. A autora 

confirma o uso intenso da fotografia por Le Corbusier, que conhecia o alcance da fotografia, 

como meio de propagação de suas ideias. Ela ainda destaca que “a relação, de reação 

recíproca, entre texto e imagem nos artigos de Le Corbusier pegam emprestado muito da 

técnica publicitária”. Ainda segundo a historiadora, “nas publicações de Le Corbusier, as 

imagens nunca são utilizadas para ‘ilustrar’ o texto”4 (COLOMINA, 1996, p. 119), da mesma 

forma como percebemos na exposição.

Para Giovanni Fanelli, o livro Por uma arquitetura pode ser considerado um tratado moderno 

de arquitetura, e sendo assim seria o primeiro tratado de arquitetura a valer-se da fotografia 

para demonstrar sua tese. Outra de suas publicações, Oeuvre complète, em diversos 

volumes, seria o primeiro catálogo fundamentado na própria obra realizado por um arquiteto 

do século XX (MAZZA, 2002, p. 10). Fanelli afirma, a respeito da utilização das fotografias por 

Le Corbusier, que teria servido ao arquiteto para: “uma ação decisiva, constante e insistente 

de difusão dos resultados da sua pesquisa arquitetônica, na França e no âmbito internacional, 

por meio de revistas e livros, ou ainda com os dioramas do pavilhão Esprit Nouveau na 

Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels, em Paris, em 1925”5 (MAZZA, 

2002, p. 13).

4  "Photography in Le Corbusier's book is rarely employed in a representational manner. Instead it is the agent of 
a never-resolved collision of images and text, its meaning derived from the tension between the two […]. In Le 
Corbusier's books, images are not used to 'illustrate' the written text […].” (COLOMINA, 1996, p. 119, tradução 
nossa)

5 "Le fotografie gli servono per un’azione decisa, costante e insistente di diffusione, in Francia e nell’ambito 
internazionale, attraverso le riviste e i libri, o i diorami del padiglione dell’Esprit Nouveau all’Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels, a Parigi, nel 1925, dei risultati della sua ricerca architettonica; 
(MAZZA, 2002, p. 13, tradução nossa)
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Se levarmos em consideração o projeto original de Le Corbusier, que detalhou a disposição das 

ampliações fotográficas no painel e também a relação dos painéis com o espaço expositivo 

(LE CORBUSIER, 1950b, p. 159-161), podemos concluir que o arranjo proposto por Lina  

aproximou-se mais dessa disposição do que o realizado no ICA. As duas montagens, tanto a 

estado-unidense quanto a brasileira, optaram em colocar as ampliações de grande formato 

na parte superior enquanto as menores estariam na inferior, o que vai de encontro com o 

projeto do próprio arquiteto, mas é no MASP que as medidas adotadas para os painéis, 

embora diferentes do projeto do arquiteto franco-suíço, seguem a proporção do recém-

criado Modulor (cf. ilustrações 3.16 a 3.20 - páginas anteriores).

No caso das duas montagens, foi Le Corbusier quem escolheu as imagens que representariam 

seu trabalho, enviando 101 fotografias. As grandes ampliações deveriam ser feitas diretamente 

das fotografias enviadas6 (GARGIANI, 2011, p. 117). Se foi ele quem criou o design desta 

exposição, que serviu mais de inspiração em alguns aspectos do que receita a ser seguida 

pelas montagens de Boston e São Paulo, não sabemos quem foi o responsável pela edição 

das imagens nem pela organização do catálogo pensados originalmente para o público 

estado-unidense, ambos baseados no uso intensivo da fotografia – na exposição foram 

utilizadas 78 das 101 imagens enviadas (cf. descrição da exposição – capítulo 2) –, nem o 

responsável pelos recortes.  

Especialmente por meio da montagem no MASP podemos notar algumas caracteristicas das 

fotografias – que não foram produzidas para essa exposição ou para o catálogo, e sim para 

o livro Oeuvre Complète. Feitas para divulgarem o trabalho de Le Corbusier, foram editadas e 

recortadas para esse momento, para atender ao público estado-unidense, já que a itinerância 

era prevista inicialmente apenas para aquele país.

A partir da reconstituição que fizemos da exposição pudemos observar que as fotografias 

geralmente enfatizam a apresentação dos edifícios visando a sua monumentalização. Esse 

parece ter sido o objetivo de alguns dos recortes realizados nas imagens originais (cf. 

ilustrações 3.22 a 3.29 – recortes).

O historiador Giovanni Fanelli cita uma passagem de Le Corbusier, conciente da capacidade 

de se garantir um aspecto monumental às reproduções de arquitetura, assim descrito em 

suas anotações da viagem ao Oriente:

No primeiro volume de seu caderno de viagem ao Oriente [Le Corbusier] anota 

(refletindo sobre a Santa Sofia e sobre a Torre de Gálata em Istambul): ‘Se se deseja 

conferir um aspecto monumental e grandioso, primeiro se deve eliminar qualquer ideia 

de escala humana: portanto evitar todos os elementos que a revelam (parapeitos) ou a 

traem (escadas rebaixadas). [...]’ (LE CORBUSIER, 2000, carnet I, p. 77 apud FANELLI, 

2009, p. 434)7

6 Cartas de Le Corbusier a James Plaut, ICA, 30 de dezembro de 1947 (FLC C1.18.7) e 01 de novembro de 1947 
(FLC C2.4.118), in GARGIANI, 2011, p. 117. 

7  “[...] Nel primo carnet del viaggio in Oriente annota (meditando su Santa Sofia e sulla torre di Galata a 
Istanbul): ‘Se si vuole conferire un aspetto monumentale e grandioso, si deve prima di tutto far perdere l’idea 
di scala humana: quindi evitare tutti gli elementi che la rivelano (parapetti) o tradirli (scale ribassate). […]’” (LE 
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Muitas imagens não são descritivas. Tomadas a grande distância não permitem visualizar 

detalhes das edificações, mostrando-as isoladas do contexto urbano, tal qual vemos no 

Swiss Building (cf. ilustração 3.21).

CORBUSIER, 2000, carnet I, p. 77 apud FANELLI, 2009, p. 434, tradução nossa)

[3.21]
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Marseille Apartment House. Estas ilustrações mostram o recorte diferente entre a imagem publicada, no 
Oeuvre Complète, topo da página [3.22],e o recorte da imagem apresentada na exposição, acima [3.23].

[3.22]

[3.23]

Algumas imagens, tais como Skyscraper Algiers e Marseille apartment house, além da 

reprodução da pintura mural na Badovici House, foram recortadas em relação ao que 

encontramos no Oeuvre Complète. Não sabemos, no entanto, se esse recorte foi pré 

determinado por Le Corbusier quando escolheu as imagens ou se a posteriori, na execução 

da montagem dos painéis em Boston.
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[3.24]

[3.25]

Nesta página, vemos o recorte diferente 
entre duas imagens de outro edifício, 

Skyscraper in Algiers: a imagem 
exposta, ao lado [3.24], e a imagem no 

Oeuvre Complète, de onde a imagem 
foi retirada, acima [3.23].
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Mais dois exemplos de diferenciação do recorte da imagem exposta no MASP em relação à original. 
Acima, à esquerda [3.25], temos o mural da Badovici House e, à direita [3.26], temos o detalhe dessa 
pintura mural reproduzida na exposição.
Abaixo, à esquerda [3.27], toda a tela Femmes New-York, de 1947, e, à direita [3.28], o detalhe 
recortado que aparece na exposição.

[3.26] [3.27]

[3.29][3.28]
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Na exposição vemos somente fotografias 

externas e praticamente sem a presença 

humana. O apartamento-estúdio do próprio 

Le Corbusier (Apartment House) é uma 

edificação que foge à regra (cf. ilustração 

3.31). É o próprio arquiteto também a 

exceção quando aparece trabalhando em 

uma pintura mural (cf. ilustração 3.30).

[3.31]

[3.30]
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O exemplo da Stein Villa, representada sempre por fotografias externas – duas ampliações 

na exposição e cinco no catálogo – é esclarecedor do motivo pelo qual Le Corbusier optava 

quase sempre por fotos externas (cf. ilustração 3.33). Segundo Julio Posener, da revista 

L’Architecture d’Aujourd’hui, um dia Le Corbusier chegou na redação da revista e lhe disse 

que os Stein não eram mais os moradores da casa:

‘Agora os proprietários eram holandeses e que os holandeses, pensava Le Corbusier, 

deviam ter naturalmente móveis muito belos. Ele não havia nunca deixado fotografar 

a casa internamente, porque os Stein haviam colocado móveis assustadores que 

estragavam totalmente o espaço. Le Corbusier nos propos a ir com ele e o fotógrafo 

da revista, o senhor Salaün [Albin Salaün], para fotografar a casa internamente. Fui 

com eles. Estávamos em 1934 [...]’8 (in MAZZA, 2002, p. 65)

Pode-se concluir a partir desse episódio que Le Corbusier não apresentava fotos internas 

dos edifícios porque o mobiliário escolhido pelos moradores não estaria de acordo com o 

ideal modernista que ele considerava condizente com seu projeto. Daí apresentar apenas 

fotos internas de seu próprio estúdio-apartamento.

Podemos citar Stein Villa novamente em outro aspecto em relação às fotografias expostas. 

Todas as outras edificações observadas na exposição e no catálogo são representadas 

concluídas. A exceção fica por conta de somente uma imagem desta casa, dentre várias 

fotografias de arquitetura dela no catálogo, feita durante a construção – ainda com escoramento 

das formas de concretagem, mas sem nenhum trabalhador (cf. ilustração 3.32).

8 “Julio Posener in un articolo per 'Rassegna' [J. Posener, E i mobili? Me lochiede?, pp 15, 16 in 'Rassegna', 
no. Speciale 'I clienti di Le Corbusier', II, n. 3, luglio 1980.] scrive: 'Le Corbusier arrivò alla redazione della 
revista L'Architecture d'Aujourd'hui e mi disse che gli Stein non abitavano più nella villa di Garches che egli 
aveva costruito per loro. I proprietari attuali si chiamavano anche Stijn, ma scritto in questo modo: Stijn. Erano 
olandesi, e gli olandesi, pensava Le Corbusier, dovrebbero avere naturalmente mobili molto belli. Non aveva 
mai lasciato fotografare la casa negli interni, perché gli Stein vi avevano messo mobili così spaventosi da 
corrompere totalmente gli spazi. Le Corbusier ci propone di andare con lui ed il fotografo della revista, il signor 
Salaun [sic], a fotografare gli interni della casa. Andai anch’io. Era il 1934 […]’” (MAZZA, 2002, p. 65, tradução 
nossa)

[3.32]
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Na página ao lado, fotografia da Stein Villa em construção, com escoramento da estrutura 
de concreto armado [3.32], representa uma exceção, pois as demais fotografias que 
aparecem no catálogo, e todas da exposição, são de edificações prontas.
Nesta página, a mesma casa, Stein Villa, vista externamente, como de regra [3.33]

[3.33]
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Assim como uma lista com o conteúdo do material da exposição, o ICA enviou também 

algumas sugestões de cuidado e limpeza com as ampliações e há inclusive instruções 

para a instalação. Eles indicam que as ampliações fotográficas podiam ser parafusadas ou 

levemente pregadas a uma armação ou parede9. No MASP elas estavam presas com tiras de 

ferro na estrutura de madeira10 (cf. ilustrações 3.34 e 3.35). 

No verso de cada ampliação havia um diagrama que indicaria o seu painel11, no caso do 

ICA classificado por temas, como mencionamos. O lugar que cada ampliação ocuparia na 

composição do painel estaria indicado por uma hachura em um diagrama. Não sabemos 

quem estabeleceu essa ordem, se o próprio Le Corbusier ou se a equipe responsável pela 

montagem no Intituto de Boston, mas servia de sugestão de montagem nas outras instituições 

por onde a exposição itinerou nos EUA e consequentemente serviria de sugestão para o 

MASP também. Como vimos, isso não ocorreu, já que a montagem do MASP não privilegiou 

a divisão por função do edifício ou projeto. 

Lina Bo Bardi é considerada por muitos como inovadora da museografia brasileira, quando 

desenvolveu um sistema de fixação de obras por meio de tubos, afastando deste modo, 

as obras da parede, semelhantes a projetos de Mies van der Rohe e Franco Albini (cf. 

RESENDE, 2002, p. 145). A expografia de Lina para esta montagem, embora não utilize esses 

mesmos tubos, também oferece ao visitante um espaço fluído e não segmentado, em que as 

imagens sempre são observadas no contexto de outras e nunca são vistas isoladamente. A 

modulação dos painéis se desdobra no espaço expositivo com grande integração, seja nos 

módulos formados pelo desenho do piso de madeira no novo andar do MASP inaugurado 

com esta exposição, seja no teto igualmente modulado em quadrados, ou ainda, podemos 

dizer, com o grafismo do conteúdo das ampliações fotográficas. As estruturas de madeira 

vazadas compondo os paineis são resultados da opção pela continuidade espacial e pela 

não imposição de um trajeto definido ao visitante (cf. ilustração 3.36).

9 “[...] All panels have gromets set in the corners so that they may be screwed or lightly nailed to a frame or 
wall. [...]” (cf. anexo. Fonte/Referência: arquivo do MASP. Caixa 5.1 Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. 
Subdivisão “lista 6” - relação F, sem data)

10 Trecho de carta de Bardi a Le Corbusier: “[...] Les tableaux étaient montés sur les parois, et les photographies 
sur des cartons pris a leur tur aux murs sur des bandes de fer [...]”. (cf. anexo. Fonte/Referência: arquivo do 
Instituto Bardi. “correspondencias Bardi – Le Corbusier (13) fim 40-50” - 01 fev 1951)

11 “[...] On the back of each panel is a diagram indicating its “wall” or group: the place it occupies in the group's 
composition is indicated by hatching on the diagram. Reference to these diagrams and the installation 
photographs should place all these panels. [...]” (Ver anexo. Fonte/Referência: arquivo do MASP. Caixa 5.1 
Pasta 30 “Homenagem a Le Corbusier”. Subdivisão “lista 6” - relação F, sem data)
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[3.35]

[3.36]

[3.34]
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A exposição incluiu ainda reproduções de detalhes de pinturas que supostamente fariam a 

ponte entre a arquitetura e a produção artística de Le Corbusier. Essa relação é apresentada 

de forma muito didática na montagem de Boston, onde textos e elementos gráficos propõem 

uma aproximação direta entre as formas. Essa concepção é confirmada pela fala de F. S. 

Wight, diretor do ICA, na introdução do catálogo daquela instituição, afirmando ser possível 

pelas obras perceber uma aproximação formal da pintura com a arquitetura12 (LE CORBUSIER, 

1948, p. 5 - 6). Se na montagem de Boston vemos uma interpretação formal da arquitetura 

moderna, no MASP isso não ocorreu (cf. ilustração 3.37).

12 “His paintings, set along his architecture, are fascinating overtones to the compositional theme. The interplay 
between the abstract and the organic in his paintings trains the eye to see something similar in his architecture, 
to sense a suavity which has kept his villas free of the skeletal harshness of functionalism. [...]” (LE CORBUSIER, 
1948, p. 5 - 6)

[3.37]
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Podemos refletir sobre a possível ligação dessa exposição e a Vitrine das Formas, que estava 

entre o espaço expositivo temporário e o espaço da nova pinacoteca (cf. ilustrações 3.38 e 

3.39). A Vitrine, transparente, não separava, mas propunha uma integração entre elementos 

do cotidiano – uma máquina de escrever, por exemplo –, e objetos arqueológicos, e também 

as ampliações fotográficas dos edifícios recém-construídos de autoria de Le Corbusier ali 

expostos ou ainda a arte edudita, numa temporalidade alargada, remetendo à proposta do 

Museu de Arte de São Paulo de ser um centro cultural também unificador do passado e do 

presente (cf. POLITANO, 2010, p. 58). 

Nestas duas ilustrações vemos o painel 
1 da exposição Novo Mundo do Espaço 
no MASP, com as ampliações fotográficas 
dos edifícios e projetos de autoria de Le 
Corbusier. 
Na ilustração 3.38, a exposição está bem 
ao fundo. Em primeiro plano, ocupando 
quase todo o espaço, vemos a nova 
pinacoteca do Museu.
Na ilustração 3.39, vemos à direita, em 
primeiro plano, um painel da pinacoteca 
(a tela à direita é a impressionista A ponte 
japonsesa sobre a lagoa das Ninféias, de 
Claude Monet). À esquerda, ao fundo, a 
exposição de Le Corbusier e à frente do 
painel vemos parte da Vitrine das Formas, 
transparente, com alguns objetos antigos.

[3.38]

[3.39]
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Reconstituído por meio dos registros de época vemos que o discurso da exposição se constrói 

a partir da intercalação das fotografias dos edifícios prontos, das fotografias de maquetes e 

das fotografias de desenhos. 

Naquele mesmo ano da realização da exposição de Le Corbusier no MASP, German Lorca, 

Thomaz Farkas e Geraldo de Barros ajudaram a montar o laboratório fotográfico do MASP13 – 

espaço que logo formaria diversos fotógrafos. Ainda em 1950, realizou-se no museu a mostra 

Fotoformas de autoria de Geraldo de Barros, um trabalho precursor da arte de vanguarda no 

Brasil14 (cf. COSTA, 2004, p. 43-44). No entanto, a exposição Le Corbusier – Novo Mundo do 

Espaço veio para o MASP pela chave da arquitetura, e não da fotografia, como aliás ocorreu 

também em Boston. As ampliações fotográficas não foram pensadas como imagens autorais 

mas como se fossem registros neutros dos próprios edifícios, um simples documento. 

Não há nenhuma maquete na exposição, mas as várias ampliações fotográficas de maquetes 

confundem-se com as dos edifícios construídos. A maioria dos projetos representados são 

os urbanísticos, tais como Radiant City (cf. ilustração 3.40) e Plan for Algier além de alguns 

grande edifícios que nunca chegaram a ser construídos, como Square spiral museum e 

League of Nation Palace.

13 Depoimento de German Lorca ao autor em julho de 2012.
14 “[...] Partindo de imagens captadas da natureza, Geraldo de Barros transgredia a realidade da cena fotografada 

através de inúmeras intervenções. Múltiplas exposições de uma mesma chapa, recortes, superposições e 
desenhos executados diretamente sobre o negativo, montagens fotográficas, cortes nas cópias já prontas, 
enfim, procedimentos que denotavam sua vontade de criar uma ordem autônoma para a fotografia. [...]” (cf. 
COSTA, 2004, p. 43-44)

[3.40]
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Na exposição, assim como no catálogo, há somente uma ampliação fotográfica representando 

cada edifício. Além disso eram fotografados de longe e não se buscava uma descrição 

detalhada de cada um deles. Existem algumas exceções que aparecem mais de uma vez na 

exposição, dentre eles: Marseille apartment house, com fotografia de maquete em grande 

formato e desenho (cf. ilustração 3.22); Clarté apartment house, que tem duas fotografias de 

arquitetura da mesma fachada (cf. ilustração 3.42); Apartment house, várias fotografias de 

arquitetura (cf. ilustração 3.31); Ministry of Education and Public Health, um desenho e uma 

foto (cf. ilustração 3.41); Swiss Building, quatro fotografias (cf. ilustração 3.29) e, Stein Villa, 

duas fotografias (cf. ilustração 3.33). 

[3.41]

À esquerda, vemos Ministry of Education and Public Health (Ministério da Educação e Saúde no Rio 
de Janeiro) e à direita Clarté apartment house, ambos destaques da exposição, assim como Marseille 
apartment house, Apartment house (Paris), Swiss Building, Stein Villa, que aparecem em mais de uma 
ampliação fotográfica.

[3.42]
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Também notamos pelas imagens, tanto da exposição quanto do catálogo, que as fotografias 

de arquitetura dos edifícios projetados por Le Corbusier são feitas à luz do dia, sob o sol 

direto ou, nos parece, algumas vezes com o dia nublado. Se fosse de maneira diferente, 

fotografado à noite ou no lusco-fusco, a relação interior-exterior seria diferente. Privilegiaria 

um interior iluminado em detrimento da fachada externa, no caso das fotos noturnas, ou 

permitiria visualizar o interior da edificação do mesmo modo que o exterior, no caso do lusco-

fusco, modo que se tornaria comum a partir da representação da arquitetura moderna, quae 

um padrão desde então. Poderíamos mencionar ainda a dramatização da cena durante um 

pôr do sol que ocorre pelo constraste das nuvens carregadas com a construção. Entendemos 

que esses não eram os efeitos buscado por Le Corbusier.  (cf. ilustração 3.33 – página 

162, foto tirada durante o dia, Stein, que parece estar nublado, suavizando e diminuindo o 

constraste).

Nenhuma planta ou corte dos projetos é visível na exposição, assim como no catálogo em 

que há algumas poucas exceções (cf. ilustrações 3.43 a 3.47). Em A contemporary city for 

three million people, há uma planta mas o que chama mais a atenção é o grafismo criado na 

comparação das cidades (cf. ilustração 3.47).

Nesta página, planta do Centrosoyus [3.43]. Na seguinte, planta do Swiss Building [3.44], corte de casa 
em Cartago (3.46), esquema comparativo da cidade de 3 milhões de habitates [3.46] e corte do League 
of Nations Palace [3.47]. Representados no catálogo, são exceções, pois demais edifiícios e projetos não 
apresentam plantas e cortes.

[3.43]
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[3.44]

[3.47]

[3.46]

[3.45]
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Além das edificações e projetos, notamos que na mostra há ainda fotografias que apresentam 

uma exposição, Exhibition of primitive art (cf. ilustração 3.49), que teria sido organizada por 

Louis Carré e realizada no apartamento de Le Corbusier. Ao mesclar arquitetura, urbanismo e 

uma exposição ou suas próprias pinturas – lado a lado no conjunto de imagens da exposição 

Novo Mundo do Espaço e página a página no catálogo, bem como por meio do discurso 

em um dos textos do catálogo, Ineffable Space: “[...] Architecture, sculpture, painting, the 

movement of time and of events now unquestionably leads them toward a synthesis (…)” (LE 

CORBUSIER, 1948, p. 7 – 9), Le Corbusier nos remete a síntese de integração das artes, ou 

união da arquitetura com as artes maiores, como o próprio arquiteto costumava afirmar na 

década de 1950.

Ao longo do século XX o diálogo entre arquitetura e arte se intensificou, particularmente 

a partir do advento das vanguardas históricas. Diversos artistas de vanguarda incluíram a 

arquitetura e o urbanismo em suas reflexões, em especial os construtivistas. A relação entre 

arte e arquitetura já existia anteriormente mas a partir desse momento ela iria se transformar, 

levando à chamada síntese das artes. Segundo Gonsales, nos anos de 1950 as fronteiras 

entre as disciplinas estavam mais diluídas e as relações interdisciplinares se transformavam 

em essenciais e predominantes (GONSALES, 2012, p. 1 – 5).

A preocupação com a interdisciplinaridade e a síntese das artes aparece na exposição de Le 

Corbuiser. As ampliações fotográficas dos edifícios e projetos de arquitetura são expostas 

juntas com as pinturas - telas à óleo, e lado a lado no catálogo impresso. As fotografias 

de esculturas e reprodução de detalhes das pinturas favorecem essa fusão por estarem no 

mesmo suporte.

[3.48]

Ao lado [3.48], 
registro da montagem 
no MASP: em primeiro 
plano, fotografias de 
maquetes; ao fundo, 
pinturas à óleo nas 
paredes e, ainda vemos 
entre os dois planos, 
reprodução de uma 
pintura (detalhe), todos 
de autoria de 
Le Corbusier.
Na página seguinte, 
no topo [3.49], 
fotografia da Exhibition 
of primitive art, de 1935, 
realizada no apartamento 
do arquiteto. 
Em baixo [3.50], fac-
simile de duas páginas 
do catálogo, com Stein 
Villa à esquerda e uma 
pintura à direita.
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[3.50]
[3.49]
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3.2 Relações entre personagens e instituições

A política da boa vizinhança do presidente estado-unidense Franklin Roosevelt tentou 

estabelecer uma maior aproximação com a América Latina a partir da década de 1930. Por 

meio de medidas de ajuda econômica e, principalmente, por uma política cultural específica, 

Nelson Rockefeller, diretor de uma agência governamental15, tornou-se um dos responsáveis 

pela mudança da imagem dos EUA na América Latina, tentando manter os países da América 

Latina afastados da influência nazista, num primeiro momento, e depois da Segunda Guerra 

Mundial também dos ideais socialistas (TOTA, 2005, p. 111 – 114).

A professora Maria Cecília França Lourenço destaca o interesse estado-unidense em alterar 

a relação entre artistas e intelectuais na América Latina (LOURENÇO, 1999, p. 104) e nos 

lembra como Néstor Garcia Canclini analisou este interesse e esta influência da cultura dos 

EUA na América Latina, que teria iniciado uma nova fase para as artes a partir da década de 

1950:

A criação de um Conselho Internacional por parte do Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque (1952), que exportou amostras de pintura norte-americana de vanguarda 

para as principais capitais do nosso continente, o apoio econômico da União Pan-

Americana, da CIA e das empresas multinacionais (Esso, Standard Oil, Shell, General 

Motors, General Eletric) a museus, revistas, artistas e críticos latino-americanos 

configuraram uma agressiva campanha que, por diversas vias, às vezes encobertas, 

promovia um mesmo projeto: difundir uma experimentação formal aparentemente 

despolitizada, sobretudo o expressionismo abstrato, como alternativa ao realismo 

social, ao muralismo e a toda corrente preocupada com a identidade nacional dos 

nossos países (…) (CANCLINI, 1979, p. 85)

O transporte do material da exposição Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço dos EUA para 

o Brasil, de navio, foi patrocinada pela União Pan-Americana16, um dos pilares dessa política 

estado-unidense, segundo Canclini. Esse fato pode indicar que a obra de Le Corbusier estaria 

de acordo com esses interesses.

15 The Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA), criada no início da década de 1940.
16  Pan American Union, nome original em inglês. A partir do final do século XIX os Estados americanos decidiram 

se reunir periodicamente e criar um sistema compartilhado de normas e instituições. As conferências de 
Estados americanos se reuniram até serem substituídas pelas sessões da Assembléia Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), ou OAS na sigla em inglês, sua designação atual em 1970, quando entrou 
em vigor o Protocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos. Havia também reuniões 
especiais. Destacamos a Conferência Interamericana para Manutenção da Paz e Segurança no Continente, 
realizada no Rio de Janeiro (Brasil), em 1947, que adotou o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, 
com o fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, de modo a assegurar a autodefesa coletiva 
legitima no caso de um ataque de potência estrangeira de fora da região e decidir ações conjuntas no caso 
de um conflito entre dois Estados partes do tratado. Hoje congrega 35 estados e constitui-se de um fórum 
governamental político, jurídico e social. Membros: Antígua e Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; Belize; 
Bolívia; Brasil; Canadá; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Dominica; El Salvador; Equador; Estados Unidos 
da América; Granada; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Jamaica; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; 
República Dominicana; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e 
Tobago; Uruguai e, Venezuela. (cf. site oficial <http://www.oas.org/pt/>, acesso em junho de 2012)
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Rockefeller esteve na inauguração da exposição no MASP, em 1950, convidado por Assis 

Chateaubriand17. Ele aparece em um dos registros da época sentado no chão, de pernas 

cruzadas como “os índios tupis”, como comentou seu anfitrião. A pedido de Chateaubriand, 

Rockefeller fez um discurso que exemplifica a política cultural de seu país, anticomunista 

e em defesa do liberalismo, que teve continuidade com Harry Truman, presidente dos EUA 

nessa época (cf. inauguração do MASP - capítulo 2 e anexo).

Entendemos que foi Assis Chateaubriand quem se responsabilizou pelos convidados da 

inauguração, pois Pietro Maria Bardi, então diretor do MASP, em nenhum momento cita 

Rockefeller ou menciona a abertura da mostra em suas cartas. Bardi convidou Le Corbusier 

para vir ao Brasil, convite logo recusado (cf. correspondências – capítulo 2) mas não entra em 

muitos detalhes sobre a inauguração. Chateaubriand, por sua vez, convidou o presidente do 

Brasil Eurico Gaspar Dutra, Nelson Rockefeller e outras personalidades, aproveitando o evento 

de inauguração dos novos andares reformados do museu quase como uma reinauguração da 

instituição, aproveitando ainda para fazer um pré lançamento da televisão no Brasil. Naquele 

dia a TV Tupi, de Chateaubriand, teve uma pré-estreia com dois aparelhos, um no saguão 

do MASP e outro na vitrine do Mappin, loja ali perto do museu, no centro de São Paulo. Dias 

mais tarde ocorreu a estreia oficial, recepcionada por cerca de 200 aparelhos na cidade.

P. M. Bardi conheceu Le Corbusier em 1933, na viagem de navio entre Marselha e Atenas 

durante a realização do IV CIAM (cf. capítulo 1 - Le Corbusier: fotografia, arquitetura e museu) 

e desde então mantiveram contato. Já no Brasil, Bardi aproximou-se e manteve boas relações 

com nomes importantes da arquitetura moderna brasileira, como Warchavchik, Lucio Costa 

e Niemeyer, além de ser casado com a arquiteta Lina Bo. Foi a esse grupo que Bardi pediu e 

teve êxito para a compra de uma tela de Le Corbusier para o MASP (cf. capítulo 2 - a história 

da exposição a partir da correspondência). 

Oscar Niemeyer é associado ao nome de Le Corbusier (QUEIROZ, 2007). Formou-se 

engenheiro-arquiteto na Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1934. Pouco antes, em 

1932, iniciou estágio no escritório de Carlos Leão e Lucio Costa, que fora diretor da faculdade 

por um período. Em 1936, conheceu Le Corbusier, quando este veio para as conferências no 

Rio de Janeiro e as consultorias no projetos da sede do Ministério da Educação e da Cidade 

Universitária18. Pouco depois, Niemeyer projetou o pavilhão do Brasil na feira de Nova York 

(1938, com Lucio Costa) e o Conjunto da Pampulha em Belo Horizonte (1940, a pedido do 

Governador do Estado, Juscelino Kubitschek), que ganharam destaque no exterior.

17 O empresário Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, amigo de vários políticos ligados ao governo 
estado-unidense e ligado aos interesses daquele país, adquiriu a sucursal brasileira da empresa farmacêutica 
Schering, após ter sido ela confiscada dos nazistas durante o período da Segunda Guerra, com um milhão de 
dólares emprestados por Nelson Rockefeller (REICHEL, 2008).

18  Niemeyer conta um pouco desse relacionamento: "Muito lidei com Le Corbusier [...] Mas o primeiro contato 
que tivemos foi em 1936 no Rio, quando, pressionado pelo Lúcio, Gustavo Capanema, resolveu convocá-lo 
para uma série de palestras. Tarefa que, [...] Le Corbusier converteu logo em dois novos trabalhos, a sede do 
Ministério da Educação e Saúde e a Universidade de Mangueira [...] Naquela época ainda caminhávamos na 
periferia da sua arquitetura. Tínhamos lido sua obra excepcional como sagrado catecismo, mas ainda não 
estávamos, como se verificou, integrados nos seus segredos e minúcias." (cf. biografia de Niemeyer, site 
<http://www.niemeyer.org.br/>, acesso em junho de 2012)
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Em 1947, Niemeyer elaborou o projeto do prédio da ONU, definido pelo próprio arquiteto 

como projeto de equipe e co-autoria de Le Corbusier19. Antes da publicação do livro The 

Work of Oscar Niemeyer (PAPADAKI, 1950), de autoria do historiador grego Stamo Papadaki, 

o mesmo que publicou Le Corbusier – Architect Writer Painter (PAPADAKI, 1948), foi realizada 

uma exposição no MoMA, de 15 de fevereiro a 03 de abril de 1949, chamada From Le 

Corbusier to Niemeyer: 1929-1949 cujo texto do press-release (cf. anexo) destaca a influência 

do arquiteto francês no jovem brasileiro: “[...] Esta exposição, organizada pelo Departamento 

de Arquitetura e Desenho Industrial do Museu, mostrará a influência do trabalho do pioneiro 

arquiteto suíço, Le Corbusier, no importante arquiteto brasileiro da nova geração, Oscar 

Niemeyer [...]”20 (MOMA, 1949).

Alguns anos antes, no mesmo museu nova iorquino, foi realizada uma exposição individual 

sobre Le Corbusier. Visitando os EUA pela primeira vez, o arquiteto chegou a Nova York 

em 21 de outubro de 1936, três dias antes da abertura da mostra21, quando proferiu uma 

palestra, acompanhado e traduzido pelo arquiteto Jacobs que trabalhara com ele em Paris. 

Le Corbusier seguiu por um circuito de palestras organizado pelo museu novaiorquino em 

diversos pontos do país, tais como Universidades de Columbia, de Harvard e de Princeton, e 

Massachusetts Intitute of Technology, entre outros22. Um almoço em homenagem ao arquiteto 

franco-suíço foi oferecido um dia antes da abertura, no 65o. pavimento do Rockefeller Center 

e contou com a presença do próprio arquiteto, de Philip Goodwin (diretor do departamento de 

arquitetura), Alfred Barr (diretor do MoMA) e, entre outras pessoas, por Nelson Rockefeller23. 

Sua obra voltaria a ser exibida no MoMA mais algumas vezes24, uma delas em 1951, logo 

após a mostra no MASP, com conteúdo diferente da mostra brasileira.

19 “Quanto a Le Corbusier, nunca comentou, nem falou sobre o projeto 23-32 [da ONU], mas recordo-o meses 
depois, almoçando em seu apartamento, a me fitar longamente: "Você é generoso", me afirmou.

 E senti que, um pouco tarde sem dúvida, ele estava lembrando aquela manhã em Nova Iorque, quando, para 
atendê-lo, deixei de lado meu projeto, já escolhido pela Comissão de Arquitetos." (cf. biografia de Niemeyer 
no site http://www.niemeyer.org.br/, acessado em junho de 2012).

 O poeta Ferreira Gullar comenta esse episódio e também a influência de Le Corbusier: “E não há dúvida 
alguma de que a arquitetura do Oscar, ela  nasce da arquitetura do Le Corbusier nos seus elementos básicos. 
Porque ninguém inventa nada de nada, de zero. Não existe isso. A cultura é herança e transformação. O 
que é extraordinário é que ele aprende a lição do Le Corbusier e em seguida, ele já faz uma coisa que é a 
negação dos dados fundamentais daquela arquitetura. E todo mundo conhece o caso do prédio da ONU, que 
na verdade quem ganhou o concurso do prédio da ONU foi ele, não foi Le Corbusier”. (cf. site http://www.
avidaeumsopro.com.br/pt/personalidades_depoimentos.php).

20 Livre tradução para "[...] This exhibition, assembled by the Museum's Department of Architecture and Industrial 
Design, will show the influence of the work of the pioneer Swis architect, Le Corbusier, on that of the important 
Brazilian architect of the younger generation, Oscar Niemeyer. (…)" (MOMA, 1949)

21 A inauguração foi em 24 de outubro de 1935 e esteve aberta ao público de 24 a 31 de outubro de 1935.
22 Cf. anexo press-realese do MoMA de 18 de outubro de 1935.
23 Cf. anexo press-realese do MoMA de 22 de outubro de 1935.
24  Exposições de Le Corbusier no MoMA, segundo informações do site oficial do museu:
 From Le Corbusier to Niemeyer: 1929-1949, exposição n. 400, de 15 de fevereiro a 03 de abril de 1949, cujo 

press-realese (cf. anexo) destaca a influência do arquiteto franco-suíço no arquiteto brasileiro;
 Le Corbusier: Architecture, Painting, Design, exposição n. 481, de 03 julho a 12 de agosto de 1951;
 Le Corbusier: Buildings in Europe and India, exposição n. 718, de 29 de janeiro a 15 de abril de 1963;
 Le Corbusier: 1887-1965 (A Memorial Exhibition), exposição n. 772, 01 de setembro a 10 de outubro, 1965;
 Le Corbusier: Architectural Drawings, exposição n. 1196, de 20 de janeiro a 26 de março de 1978 e,
 Le Corbusier: 5 Projects , exposição n. 1444, de 26 de março a 26 de maio de 1987.
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Segundo Beatriz Colomina, a relação entre o MoMA e Le Corbusier era intensa, justamente 

porque “eles estavam atentos ao comprometimento de Le Corbusier com o ‘mass media’, 

utilizando-o mais como publicitário que arquiteto” (COLOMINA, 1996, p. 211). Segundo o 

próprio Le Corbusier, Nelson Rockefeller teria dito, se dirigindo ao arquiteto, que fora ele 

quem mudara o rumo da arquitetura nos Estados Unidos em 1935 (LE CORBUSIER, My work, 

1960, p. 51 apud COLOMINA, 1996, p. 211). Colomina acha exagerada essa afirmação, pois 

para ela “sua influência foi mesmo nas técnicas de representação e promoção da arquitetura”. 

Segunda a historiadora, o “International Style foi um mito sustentado pela utilização estratégica 

de técnicas publicitárias da cultura de massa”25 (COLOMINA, 1996, p. 211).

25  Livre tradução para: “[...] His influence was really in the techniques of representing and promoting architecture. 
The International Style was a myth sustained by the strategic deployment of mass culture advertising techniques 
[...]” (COLOMINA, 1996, p. 211).

[3.51]

Além das mencionadas exposições de Le Corbusier no MoMA, parte de sua obra também foi exposta 
no museu em outras ocasiões, como por exemplo na exposição International Style de 1932 [ilustração 
3.51], no espaço reservado ao arquiteto. Vemos nesta imagem, dentre outras, Villa Savoye – que além de 
fotografia de arquitetura também foi representada por uma maquete – e, Beistegui Apartment House e 
Stein Villa, ambas com fotografias de arquitetura e que também aparecem na exposição que analisamos, 
Novo Mundo do Espaço.
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3.3 Repercussões

Resenha publicada no Art Bulletin de março de 1950, de autoria de H. R. Hitchcock, trouxe 

informações sobre as 128 páginas ilustradas do livro New World of Space, o catálogo publicado 

por ocasião da exposição de mesmo nome inicialmente apresentada em Boston, EUA, dois 

anos antes, em 1948. Além de uma cobertura do trabalho de Le Corbusier como pintor, o 

autor da resenha informou que as principais obras e projetos de arquitetura e planejamento 

urbano do arquiteto também estavam ilustradas no livro. Ainda segundo o ponto de vista 

de Hitchcock o catálogo incluia uma lista básica com poucas obras executadas por Le 

Corbusier até então, montante reduzido que o surpreendeu diante da reputação do arquiteto, 

considerado o mais famoso e provavelmente o mais influente dos modernos26 (HITCHCOCK, 

1950, p. 86). 

Outro artigo, publicado em junho de 1948, na The Architectural Forum, tratou dos dois 

lançamentos contemporâneos, New World of Space e Le Corbusier, architect, painter, 

writer, destacando o fato de terem sido publicados por editoras concorrentes, praticamente 

ao mesmo tempo nos EUA27 (FORUM, 1948, p. 170 – 172). Em outra publicação de 1948, 

Architectural Record, os dois livros também foram abordados, trazendo a informação que 

New World of Space era uma autobiografia com os trabalhos de Le Corbusier28.

A autora do estudo sobre os livros de Le Corbusier, Catherine de Smet, afirmou que tanto 

o catálogo da exposição New World of Space quanto outro livro, UN Headquarters, que 

fora publicado um ano antes, em 1947, nunca foram traduzidos para o francês. Ela ainda 

destacou que o catálogo publicado em 1948 por conta da exposição que se iniciou em Boston 

representou uma mudança de direção nos livros de Le Corbusier, “doravante caracterizados 

por uma significativa dimensão autobiográfica e que ressaltou sua produção combinada 

como arquiteto e artista”29 (SMET, 2005, p. 18). Além do catálogo, outras resenhas e notícias 

26 "Frederick S. Wight, the editor of New World of Space, has included what he calls "a basic listing" of the 
executed buildings of Le Corbusier. Incomplete, it includes some thirty-five structures up to 1940, among 
which several were temporary exposition pavilions and many are relatively modest in scale. It is a surprisingly 
small amount of work on which to base so tremendous a reputation (…). Le Corbusier, without much question 
the most famous and even perhaps the most influential of modern architects (…)” (HITCHCOCK, 1950, p. 86, 
tradução nossa).

27 “New World of Space, By Le Corbusier. Reynal & Hitchcock, New York, 128 pp. Illustrated 11 x 8 ½. $6.Le 
Corbusier, architect, painter, writer. By Stamo Papadaki. The Macmillan Co., New York. 152 pp. Illustrated. 11 
¼ x 8 ½. $7.50.

 Considering the frightening frequency with which books by Le Corbusier have been appearing (FORUM, Apr., 
Aug. ‘47) it is not exactly surprising to find the production schedule tripping itself, us, and two appearing at 
once in the U. S. Despite the fact that one is by him and the other about him and that they are published by 
competing firms, both are destined for the vast compost heap of recent literature concerning ‘Corbu’. If things 
go on this way much longer, Kilroy will find himself elbowed out […]” (FORUM, 1948, p. 170-172, tradução 
nossa). 

28 “And by Le Corbusier New World of Space. By Le Corbusier, Reynal & Hitchcock (383 Madison Ave., New York 
17, N. Y.). 1948. 8 ½ by 11 in. 128 pp. Illus. $6.00.

 New World of Space is a unique kind of autobiography since it presents pictorially the works of the author’s 
lifetime, and so, through the medium of his own architecture, paintings and words, Le Corbusier shows what 
has been his life – his work [...]”.  (ARCHITECTURAL RECORD, b, 1948, p. 28, tradução nossa)

29 “[...] Le Corbusier's next two books were published in America and were never translated in French. 'UN 
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da época trouxeram informações sobre a exposição New World of Space [Le Corbusier - 

Novo Mundo do Espaço], como a publicação Architectural Record, de maço de 1948 – data 

de abertura da exposição em Boston –, dizendo que a mostra iria para os 6 maiores museus 

estado-unidenses, sem citar quais seriam esse museus. Destacaram uma “aproximação da 

pintura purista francesa com as formas da arquitetura de Le Corbusier e que isso estaria bem 

claro na exposição”30 (ARCHITECTURAL RECORD, a, 1948, p. 162).

Pudemos ler em outra revista especializada da época, Progressive Architecture, de junho 

de 1948, na seção de resenhas críticas, que a exposição New World of Space foi uma das 

primeiras realizadas depois da mudança do nome da instituição em Boston, que excluiu a 

“impopular” palavra moderna, já que antes era Institute of Modern Art e passou a ser Institute 

of Contemporary Art, e informaram ainda que publicaram o catálogo, muito ilustrado, em 

conjunto com a editora Reynal & Hitchcok. Na mesma resenha, o autor Maud Kemper Riley 

afirmou que ambos, catálogo e exposição Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço, deram 

“evidências que suas abstrações na tela afetam diretamente seus desenhos de prédios, 

cidades casas etc”31 (RILEY, 1948, p. 118-122). O autor pode ter tirado essa conclusão 

observando o painel de abertura da exposição em Boston, imagem que vimos (cf. 3.1 A 

exposição a partir da comparação entre as montagens do ICA e do MASP – capítulo 3), com 

Headquarters', published by Reynhold in 1947, is a collection of writings and sketches related to the future 
United Nations building in New York, while 'New Wolrd of Space', published by Reynal & Hitchcook in 1948, 
accompanied a Corbusier exhibition held that in in Boston prior to travelling across United States and Europe. 
This volume also constitued a turning point in the content of Le Corbusier's books, henceforth characterized by 
a significant autobiographical dimension that stressed his combined output as architect and artist. […]” (SMET, 
2005. p. 18, tradução nossa).

30 “Le Corbusier exhibit opens in Boston. An exhibition of Le Corbusier's work now on view at the Institute of 
Modern Art, Boston, Mass., is exceptionally wide in its scope [Trata-se mesmo do ICA, pois o Instituto acabara 
de modificar o seu nome, substituindo a palavra Modern por Contemporary].

 According to James S. Plant, director of the Institute, the material has been chosen ‘with a view to making clear 
Le Corbusier’s role as a great innovator in modern painting as well as in architecture. In common with the six 
major U.S. museums whose collaboration will make the exhibition a national affair, we feel that Le Corbusier’s 
contribution to architecture cannot be judged accurately without some appreciation of his role as a painter. We 
hope that out of the show will come a recognition of the unity of his paiting, building, and city planning. We 
hope, also, to promote understanding of how Le Corbusier brought into architecture forms that he developed 
as co-founder, with Leger and Ozenfant, of French Purist painting.’” (ARCHITECTURAL RECORD, a, 1948, p. 
162, tradução nossa).

31 “Books. 'Many-sided designer'. New World of Space. Le Corbusier. Reynal & Hitchcock, Inc., 383 Madison 
Ave., New York 17, N. Y., 1948. 128 pp., illus. $6.00. Le Corbusier, Architect, Painter, Writer. Stamo Papadaki. 
The Macmillan Co., 60 5 th Ave., New York 11, N. Y., 1948. 152 pp. Illus. $7.50

 As its first demostration of reform since its renunciatory change of name to exclude the newly unpopular 
word ‘moder,’ The Institute of Contemporary Art in Boston held a springtime exhibition of the architecture and 
painting of Le Corbusier. By way of giving emphasis to this event, or certain kind of immortalization perhaps, 
the Institute published in conjunction with Reynal & Hitchcock a book generously illustrated in offset which 
distributes plans and painting by the celebrated visionary almost equally throughout its pages. Le Corbusier’s 
own somewhat abandoned writings form the text.

 Altogether, it is herewith recorded that inspiration is a large part of architecture-at least for one who, as foremost 
consultant for ambitious architectural projects, need not depend for renown and a degree of success upon the 
execution of all his projected buildings. By painting pictures, which it appears is a constant activity, the architect 
has kept his designing line fluid. And his distribution of accented values is more daring, even while being more 
harmonious, than a direct approach to problem might have rendered. Both exhibition and publication give 
evidence that Le Corbusier’s abstractions on canvas directly affect, or literally color, his designs for buildings, 
cities, multiple housing projects, desert skyscraper, and so forth. […]” (RILEY, Maud Kemper in PROGRESSIVE 
ARCHITECTURE, 1948, p. 118-122, tradução nossa).
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a comparação entre as formas da pintura e da arquitetura, ou ainda lendo a introdução do 

livro, de F. Wight, que trouxe análise bem semelhante. O artigo também mencionou o fato de 

terem sido publicado dois livros nos EUA em 1948, ou seja, quase simultaneamente.

Já o número especial dedicado a Le Corbusier na L’Architecture d’aujourd’hui, também de 

1948, mencionou a abertura da exposição em Boston e destacou que a mostra seguiria em 

itinerância para “os oito principais museus dos EUA”32 (L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, 

1948, p. 110), ao invés dos seis museus mencionados anteriormente e que acreditamos ser a 

informação mais precisa. Já a biografia disponível no site da Fundação Le Corbusier, acessado 

em julho de 2011, cita muitas exposições realizadas, em galerias e museus americanos, mas 

não especifica quantos exatamente33. Sabemos que ela foi para Detroit porque a primeira 

carta de Bardi foi enviada para o instituto daquela cidade, e outras cartas trocadas entre o 

ICA e o MASP a informação que seriam seis museus é repetida várias vezes (cf. história da 

exposição a partir da correspondência - capítulo 2 e anexo).

É interessante notar que a abertura da exposição no museu de Boston em 1948 mereceu 

notas e resenhas em diversas publicações, informando que haveria uma itinerância por outras 

cidades dos EUA, mas não encontramos notícias quando essa exposição chegou nos outros 

museus, pois ao que parece nestes locais não teve a mesma repercussão.

Já no Brasil, a Habitat, revista dirigida inicialmente pela arquiteta Lina Bo Bardi destacou a 

exposição de Le Corbusier no primeiro número publicado (HABITAT, 1950, p. 18-19, 32-40 e 

90). A Habitat publicava artigos enfocando diversas áreas da cultura brasileira e mostra-se 

sintonizada com o museu em seu empenho na divulgação dos princípios e valores estéticos 

modernos (MOTTA, 2003, p. 69).

Além disso, a imprensa brasileira, principalmente aquela ligada a Assis Chateaubriand, tais 

como os jornais Diário de São Paulo e Diário da Noite, divulgou algumas informações durante 

o período  anterior à inauguração da exposição no MASP, narrando os preparativos e o 

embarque das obras dos EUA para o Brasil, além de fatos paralelos, como o movimento de 

arquitetos com a intenção de compra de uma pintura de Le Corbusier (cf. Capítulo 2)34. 

32 “L-C. Avait apporté durant quatorze mois, ses 40 années d'expérience, et de création architecturale et artisti-
que. Son désir était, dans la réalisation, avec Wallace Harrisson, de cette oeuvre immerse, de rassembler em 
une symphonie magistrale les maîtres, vivants encore, de 'art moderne, ses camarades de tutte et de travail, 
secondé par des éléments jeunes. (Les huit grands musées d'USA: Boston, New-York, Philadelphie, Washing-
ton, Saint-Louis, Cleveland, San Francisco, Los Angeles, ont organisé spontanément une vaste exposition de 
l'oeuvre de L-C.: architecture, urbanisme, peinture et sculpture, patronnant un livre rassemblant cette oeuvre, 
et qu'ils ont eux-mêmes intitulé: “New World of Space” (Nouveau monde d'espace). L'exposition ouvre le 3 
mars à Boston.” (L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, 1948, p. 110, tradução nossa)

33 “Several exhibitions in the United States: Galerie Paul Rosenberg in New York, Institute of Contemporary Art 
in Boston and Detroit, San Francisco; Colorado Springs, Cleveland [...]” (cf. biografia no site da Fundação Le 
Corbusier, acessado em julho de 2011, tradução nossa) 

34 As seguintes notícias referentes à exposição publicadas no Brasil podem ser encontradas anexas no final da 
dissertação: Le Corbusier no Museu de Arte, Diário de São Paulo, 13 de janeiro de 1950, fonte: Arquivo Históri-
co do MASP; Embarca nos Estados Unidos a exposição de Le Corbusier, Diário de São Paulo, 29 de março de 
1950, fonte: Arquivo Histórico do MASP; Le Corbusier no Museu de Arte, sem nome do jornal [provavelmente 
Diário de São Paulo], 02 maio 1950, fonte: Arquivo Histórico do MASP [com foto do ICA enviada ao MASP]; 
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Já a inauguração rendeu notícias também em outras publicações brasileiras, não somente 

naquelas ligadas a Assis Chateaubriand, trazendo principalmente informações sobre os 

convidados ilustres presentes no evento, como o presidente da República, que teria vindo 

especialmente do Rio de Janeiro a São Paulo. No entanto, poucos detalhes trouxeram 

da exposição ou da obra de Le Corbusier em si35. Na época da exposição, um discurso 

provavelmente de Pietro Maria Bardi, publicado na Habitat, revelava decepção pela pouca 

repercussão na imprensa: 

[...] A mostra era um excelente argumento de vivo interesse para São Paulo, mas 

nenhum dos escritores e jornalistas que de dedicam à divulgação da arte, publicou uma 

linha sequer. A explicação disto reside talvez no fato de que não saibam o que dizer:  

seria razoável, pois não é fácil escrever sobre arquitetura, sem uma certa preparação 

técnica. Já escrever sobre pintura é mais fácil, pois abunda a literatura a respeito e 

podem se usar fartamente adjetivos. [...]” (HABITAT, 1950, p. 90)

Ao mesmo tempo o texto da Habitat tratou de mostrar que a exposição foi um sucesso 

de público: “O importante é que a exposição de Le Corbusier foi visitada por dezenas de 

milhares de interessados e que centenas de estudantes a discutiram e estudaram com muito 

interesse.” (HABITAT, 1950, p. 90). Não sabemos, no entanto, se esses dados são precisos.

Podemos lembrar que o centro de São Paulo era um polo movimentado que contava com 

eventos culturais em número crescente e certamente se constituía num importante espaço 

para debates e discussões. No final da década de 1940, foram criadas as duas primeiras 

faculdades de arquitetura da cidade, na Universidade Mackenzie e na Universidade de São 

Paulo, além da nova sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP), bem como diversos 

escritórios de arquitetura se instalaram a poucos passos da sede do MASP na rua Sete de 

Abril. 

No ano seguinte à exposição Novo Mundo do Espaço, 1951, Le Corbusier ganhou o primeiro 

prêmio na Exposição Internacional de Arquitetura (cf. PAGLIA, 1952 e HERBST, 2011, p. 157), 

evento paralelo à I Bienal do MAM, na área do recém-demolido Trianon, na avenida Paulista 

em São Paulo. O artista Max Bill foi destaque na mesma Bienal e também estivera exposto 

Uma análise penetrante das formas plásticas, organizadas e racionais, Diário de São Paulo, 28 de junho de 
1950, fonte: Arquivo Histórico do MASP; Uma tela de Le Corbusier para o Museu de Arte, Diário da Noite, 27 
de dezembro de 1949, fonte: Arquivo Histórico do MASP.

35 As seguintes notícias referentes à inauguração da exposição e visita de celebridades publicadas no Brasil 
podem ser encontradas anexas no final da dissertação: Esteve em S Paulo o Presidente Dutra que assistiu 
à inauguração do Museu de Arte, A Gazeta, página 3, 06 de julho de 1950, fonte: Arquivo do Estado de São 
Paulo; Esteve em São Paulo o Presidente da República - Visitou a base aérea de Cumbica e inaugurou o Mu-
seu de Arte Moderna, Correio da Manhã, página 2, primeiro caderno, 06 de julho de 1950, fonte: Arquivo do 
Estado; Um Museu de arte visando criar uma educação artística em São Paulo, por Geraldo Ferraz, Jornal de 
Notícias, páginas 07 e 04, 05 de julho de 1950, fonte: Arquivo do Estado de São Paulo; Visita do Carosello 
Napolitano, Diário de São Paulo, 05 de agosto de 1950, fonte: Arquivo Histórico do MASP, Visitou ontem São 
Paulo o Presidente da República, Folha da Manhã, 06 de julho de 1950, fonte: Arquivo do Estado S. Paulo. 
Além desses jornais, a revista O Cruzeiro destaca, em sua edição de 05 de agosto de 1950, a abertura da 
exposição em várias páginas de textos e com várias fotografias, porém não obtivemos autorização para serem 
incluídas nesta dissertação (O CRUZEIRO, 05 ago 1950, p. 12, 34, 40, 92, 94 – 105).
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recentemente no MASP. A premiação do arquiteto franco-suíço nesta exposição de arquitetura 

pode ser atribuída tanto ao juri36, predominantemente internacional e alinhado às ideias de Le 

Corbusier, quanto à repercussão que exposição Novo Mundo do Espaço parece ter gerado 

localmente, no próprio MAM que naquele momento era vizinho do MASP - ocupando outro 

andar do mesmo prédio da rua Sete de Abril, por meio das notícias veiculadas, mencionadas 

anteriormente, e pelos estudantes e profissionais da área que provavelmente visitaram a 

exposição. 

36 "Ata oficial do Juri: O Juri de Premiação constituído para assinação dos prêmios instituídos pela 1a. Bienal do 
Museu de Arte Moderna de São Paulo para a Exposição Internacional de Arquitetura, e integrado pelo Prof. 
Siegfried Giedion, de Zurich [crítico de arquitetura]; pelo Prof. Junzo Sakakura, de Tóquio [autor do Museu 
de Arte Moderna de Kanagawa]; pelo Prof. Mario Pani da Ciudad del Mexico [autor do plano urbanístico da 
Universidade Nacional Autônoma do México - Unam (1947)] e pelos arquitetos brasileiros Eduardo Knesse 
de Mello [indicado pelo MAM/SP] e Francisco Beck [indicado pela seção estadual do IAB], concluindo seus 
trabalhos, procedeu, da seguinte forma, na distribuição dos premios: Ao arquiteto LE CORBUSIER: Grande 
Prêmio Internacional de Arquitetura: [CrS] 100.000,00 [...].

 O Juri de Premiação da Exposição Internacional de Arquitetura, conferiu o Grande Prêmio Internacional, ao 
arquiteto LE CORBUSIER, em consideração da significação mundial de sua obra, em frente ao desenvolvi-
mento da arquitetura contemporânea e particularmente, em frente à sua influência criadora sobre a moderna 
arquitetura brasileira [...]." (PAGLIA, 1952 e HERBST, 2011, p. 158)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passaremos a seguir às considerações finais sobre a pesquisa realizada para esta disserta-

ção, buscando condensar em tópicos os principais resultados da análise comparativa que

fizemos das duas montagens da exposição Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço. 

Uma  de  nossas  principais  conclusões  aponta  para  o  fato  de  que a  montagem  da

exposição Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço no Museu de Arte de São Paulo foi

apresentada de forma mais  arrojada que a montagem original  do  The Institute  of

Contemporary Art, instituição que organizou e primeiro apresentou a exposição. O espaço

das mostras temporárias, no andar reformado do MASP, reinaugurado justamente naquele

momento com a exposição estado-unidense, não lembrava em nada o ambiente doméstico

do museu de Boston. Havia uma continuidade visual acentuada de maneira proposital pelo

projeto do novo andar do Museu paulistano. 

Enquanto o ICA aproximou claramente a arquitetura de Le Corbusier dos aspectos formais

de sua pintura e escultura, no MASP a expografia privilegiou a integração da obra do arqui-

teto com os mais diversos tipos de objetos, sejam as obras de arte apresentadas na Pina-

coteca do Museu, sejam os diferentes objetos presentes na Vitrine das Formas.  Anteparo

transparente que separava o espaço das mostras temporárias da Pinacoteca do Museu, a

Vitrine das Formas materializou uma relação atemporal entre objetos de diferentes épocas e

culturas, colocando lado a lado objetos do cotidiano e de arte erudita, bem como elemen-

tos da natureza. O projeto expográfico de Lina Bo Bardi para esta exposição, especifica-

mente, mostra-se mais sintonizado que o do ICA em relação à proposta da obra moderna

de Le Corbusier, e também mais próximo da proposta de exposição itinerante elaborada

pelo próprio arquiteto, mesmo não tendo sido esta seguida inteiramente por Lina Bo Bardi. 

O Modulor, escala humana apresentada por Le Corbusier havia pouco tempo e referência

para o projeto da exposição itinerante proposta por ele, foi utilizado no MASP por Lina para

guiar a altura de colocação das ampliações fotográficas.  Enquanto no ICA as ampliações

fotográficas estavam nas paredes, com edifícios e projetos de autoria de Le Corbusier se-

parados por temas, no ambiente moderno do MASP as ampliações estavam dispostas no

meio do espaço expositivo, cujo piso modulado dialogava graficamente com os painéis e

as reproduções fotográficas. Os painéis não eram segmentados em temas, não seguiam

uma ordem cronológica, nem impunham um percurso pré-definido aos visitantes, que se
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viam num ambiente fluído ao visitar a exposição. Essas características davam liberdade ao

visitante para a escolha do seu percurso no espaço da exposição permitindo que fizesse os

mais variados trajetos. Além disso ele podia ver, simultaneamente, várias fotografias a partir

de qualquer ponto em que estivesse, já que as estruturas eram vazadas no piso e não che-

gavam ao teto.

A pesquisa demonstrou que Le Corbusier era um grande conhecedor da fotografia e

soube utilizá-la para valorizar a sua obra arquitetônica. O arquiteto selecionou quais

edifícios e projetos, retirados do Oeuvre Complète, fariam parte da exposição que represen-

taria sua obra. Deliberadamente estipulou que fossem feitas grandes ampliações que deixa-

riam os grãos constituintes das imagens bem visíveis, efeito gráfico desejado por ele. Os

desenhos, as maquetes e algumas esculturas foram fotografados e ampliados do mesmo

modo que casas e prédios e apresentados lado a lado na exposição e no catálogo, ganhan-

do, assim, o mesmo valor das fotografias dos edifícios construídos.  Igualando a escala, a

fotografia unificou os diferentes modos de representação da arquitetura. Le Corbusier diri-

gia o trabalho dos fotógrafos selecionados por ele para retratarem sua obra e mantinha

uma relação próxima com editores de revistas, indicando o que queria que fosse publicado.

Le Corbusier decidia pela difusão de algumas imagens específicas, que possivelmente ser-

viam para criar ou reforçar ícones. Para esta exposição ele escolheu alguns projetos e edifí-

cios como destaque, pois aparecem mais de uma vez.

A fotografia não é neutra. Na exposição Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço as fotos

apresentavam uma leitura particular que visava destacar, ressaltar ou esconder determina-

dos aspectos de acordo com seus objetivos na apresentação de cada caso. As fotografias

dos edifícios e projetos reforçam ou tentam estabelecer uma ideia, tal como a monumentali-

zação dos edifícios, que eram tomados isolados do contexto urbano. Além disso, é possível

detectar características comuns a muitas dessas imagens, como o recorte (as imagens da

mostra foram recortadas em relação às imagens apresentadas no Oeuvre Complète), o en-

quadramento (sem grandes variações de ângulos e tomadas de uma para outra), a ilumina-

ção (os edifícios foram fotografados sempre à luz do dia, e algumas vezes nos parece sob

um céu nublado, uniformizando as texturas e diminuindo o contraste nas fachadas, gerando

imagens pouco dramáticas), a ausência de pessoas (a não ser o próprio arquiteto), e a falta

de detalhes e ausência de escala humana. Casas e edifícios foram fotogrados prontos, no

entanto aparecem antes de serem utilizados, sem mobiliário, tomados do exterior à longa

distância, sem detalhes. 
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Em nenhum momento a fotografia é problematizada enquanto suporte da informação

na mostra Le Corbusier – Novo Mundo do Espaço. Apesar do uso intenso da fotografia nes-

ta exposição, do conhecimento de Le Corbusier sobre o meio e apesar do MASP já ter na

época curso e laboratório fotográfico e sediar mostras de fotografia, a exposição do arqui-

teto franco-suíço não foi apresentada pela chave da fotografia mas pela chave da arquitetu-

ra. Isso ocorreu tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É como se a fotografia simples-

mente trouxesse as obras arquitetônicas em si, como se fosse a própria arquitetura que es-

tivesse presente no espaço expositivo. Não há autores identificados para nenhuma ima-

gem, como se o fotógrafo não fizesse mais do que disparar sua câmera, enfim, como se a

fotografia fosse uma mídia invisível.  A capacidade de criação do fotógrafo e seu juízo de

valor não foram levados em conta, como se o registro fotográfico fosse neutro e não de-

pendesse de uma avaliação subjetiva para o entendimento das intenções que guarda e dos

efeitos que provoca. Considerada como mera cópia do real ou simples documento, a foto-

grafia teve negada sua vida estética, do modo como ocorria na sociedade racionalista do

século XIX. Ocorreu na exposição algo semelhante ao fenômeno apontado pela Profa. He-

louise Costa: “[...] a arte e a ciência viviam em universos distintos, a aceitação da cientifici-

dade da fotografia impedia a percepção da estruturação ideológica da imagem, negando a

intervenção humana no resultado final do processo fotográfico” (COSTA, 2004, p. 17). 

A possibilidade de expor arquitetura nos museus de arte surgiu pela ampliação do

campo da arte pelo modernismo. O MoMA de Nova York foi o primeiro museu a ter um

departamento de arquitetura, institucionalizando a disciplina, e certamente inspirou outras

instiuições museais modernas no mundo todo, tal como o MASP, pioneiro no Brasil. A mos-

tra teve um caráter marcadamente didático com a intenção de mostrar e ensinar a ver a ar-

quitetura moderna, bem como apresentar as ideias de Le Corbusier. Pietro Maria Bardi rei-

terou algumas vezes, em artigos e correspondência, a importância de se conhecer a obra

de Le Corbusier e a sua intenção de realizar eventos de arquitetura no novo Museu (MASP).

Ele idealizou muitos eventos, embora só tenha conseguido realizar alguns, dentre os quais

a exposição de Le Corbusier foi certamente a mais importante. Uma das mostras previstas,

mas não realizada, foi a da obra de Richard Neutra que, no entanto, teve publicado um ca-

tálogo semelhante ao catálogo da exposição Novo Mundo do Espaço. Bardi ressaltou o ca-

ráter didático e a vontade de trazer o público mais próximo da nova arquitetura, que na dé-

cade de 1950 ainda não estava familiarizado com a área. A fotografia era considerada uma

ferramenta importante nesse projeto. 
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Cabe ressaltar que em meados do século XX a arquitetura ainda não era midiática como é

atualmente. A fotografia de arquitetura foi aos poucos se inserindo no universo das mídias

de difusão de massa, com o propósito de espetacularização, diferente do projeto pedagógi-

co daquele momento. Percebemos o caráter didático também na montagem do ICA para a

mesma exposição. Mesmo tendo um viés diferente, quiseram aproximar formalmente as li-

nhas e curvas da arquitetura de Le Corbusier de detalhes de suas pinturas e esculturas por

meio de fotografias de arquitetura, e legendas informativas indicando essa possível ligação.

Le Corbusier teve papel importante para a arquitetura moderna brasileira. A escolha

da obra de Le Corbusier para a exposição de reinauguração solene do MASP, em 1950,

parece não ter sido simplesmente uma questão de oportunidade se levarmos em conta os

indícios da importância do arquiteto para os profissionais da arquitetura no Brasil.  Era o

momento em que o Brasil consolidava seu papel de protagonista na arquitetura mundial e

tinha em Oscar Niemeyer o principal nome, cuja obra teve clara influência de Le Corbusier

nos primeiros anos profissionais. Além de Niemeyer outros arquitetos brasileiros também

foram influenciados pelo arquiteto franco-suíço, a partir dos exemplos que chegavam a eles

por meio de revistas, das duas vindas dele anteriormente ao Brasil e de sua participação no

projeto da sede do Ministério da Saúde e Educação no Rio de Janeiro. Nesse edifício, cuja

construção fora concluída poucos anos antes da exposição, estavam presentes os cinco

pontos da nova arquitetura pregada por Le Corbusier, cujo projeto foi levado adiante por

uma  equipe  de  arquitetos  brasileiros,  na  qual  se  destacou  o  jovem  e  recém-formado

Niemeyer. 

A exposição colaborou na difusão da obra de Le Corbusier no Brasil. A exposição foi

realizada em São Paulo, não no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, certamente Le Cor-

busier era mais conhecido até então, local onde inclusive já tinha dado palestras. Mesmo

não tendo vindo pessoalmente a cidade de São Paulo, sua obra teve oportunidade de ser

vista por muitas pessoas durante a exposição e não somente por profissionais da área. Não

sabemos o número exato de visitantes, pois os dados disponíveis são imprecisos, mas sa-

bemos que naquele momento a cidade de São Paulo crescia rapidamente e o seu centro

era um movimentado polo que sediava o Instituto de Arquitetos do Brasil, concentrava es-

critórios de arquitetura e os moradores circulavam por entre cafés e cinemas. O MASP e o

Museu de Arte Moderna, também no centro da cidade, haviam sido fundados há pouco

tempo e funcionavam no mesmo prédio, acabara de surgir as duas primeiras faculdades de

arquitetura e, além disso, tivera início a Bienal de arte. Não temos como comprovar, mas

tanto a exposição quanto o catálogo publicado na ocasião podem ter influenciado o júri
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que concedeu o prêmio principal a Le Corbusier no ano seguinte na Exposição Internacio-

nal de Arquitetura realizada no âmbito da I Bienal. Além disso a exposição de São Paulo

reapresentou o arquiteto ao público local depois de um hiato desde sua última vinda, em

1936. Depois disso sua obra só voltaria a ser apresentada no país na década de 1960. Se

nas duas primeiras viagens, principalmente a segunda (1936) quando ficou mais tempo, Le

Corbusier realizou palestras sobre arquitetura e consultoria em projetos de arquitetura e ur-

banismo, essa exposição marcou a divulgação para o público local de seus trabalhos de

pintura e escultura, apresentadas no espaço do MASP e no catálogo. Essa presença indica-

va uma busca pela síntese e integração das artes.  Arquitetura, pintura e escultura foram

apresentadas lado a lado, nas mesmas proporções, no catálogo igualmente. Tema impor-

tante para Le Corbusier, que pensava a integração das artes como fundamental para o mo-

dernismo. Podemos dizer que o conhecimento que se tinha a respeito de Le Corbusier no

meio local aumentou a partir da exposição e do catálogo, não só para os profissionais da

área, mas para o público em geral. 

Por fim, podemos afirmar que  a fotogafia foi um elemento fundamental para que Le

Corbusier divulgasse e promovesse suas ideias a respeito da arquitetura moderna.

Seja nos livros, revistas ou exposições, a fotografia, da qual Le Corbusier era grande co-

nhecedor, não era  utilizada somente como ilustração pelo arquiteto, apresentando leitura

particular que destacava ou escondia determinados aspectos de sua obra, e teve grande

importância, ao lado de seus textos, para sua afirmação profissional.

Esta dissertação não teve a pretensão de esgotar a análise da exposição de Le Corbusier,

realizada no MASP em 1950. A contribuição desse estudo está na reconstituição sistemáti-

ca da exposição, em sua análise a partir dos documentos de época, tendo como foco a fo-

tografia, e na sua contextualização em relação ao projeto original realizado nos Estados

Unidos. Hoje,  após 62 anos da apresentação da exposição no MASP, as questões aqui

apresentadas podem contribuir para uma reflexão sobre as mudanças ocorridas nos usos e

funções da fotografia de arquitetura e sobre o lugar que a arquitetura conseguiu - ou não -

conquistar nos museus.
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Ilustração 1.12
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Ilustração 1.13
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Ilustração 1.14
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Legenda da ilustração na fonte: “Marcel Gautherot, Palácio da Alvorada, Brasília. Cerca 1960”. 

Ilustração 1.16
Fonte: STANISZEWSKI, 1998
Legenda da ilustração na fonte: “3.43 Philip Johnson, Modern Architecture: International Exhibition,
Museum of Modern Art, 10 February to 23 March 1932.”

Ilustração 1.17
Fonte: McQUAID, 2002, p. 23
Legenda da ilustração na fonte: “5 Mies van der Rohe, The Museum of Modern Art, New York,
September 16, 1947-January 25, 1948. Installation views. 5: photomural of the Friedrichstrasse
Skyscraper Project. Photograph Credit: The Museum of Modern Art, New York. Photograph: Soichi
Sunami.”

Ilustração 1.18
Fonte: DECKKER, 2001, p. 130-131
Legenda da ilustração na fonte: “Exposição ‘Brazil Builds’ no Museu de Arte Moderna de Nova York,
MoMA, 13 de janeiro a 28 de fevereiro de 1943. Galeria de arquitetura moderna: modelos de brise-
soleils do Ministério da Educação,a Associação Brasileira de Imprensa e o Yacht Club da Pampulha.”
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CAPÍTULO 2

Abertura
Fonte: HABITAT,1950, p. 39.
Legenda da ilustração na fonte: "Legendas minuciosas ilustram a exposição. Foram colocados
banquinhos de ferro para permitir aos visitantes, especialmente estudantes, fazerem anotações."

Ilustração 2.1
Fonte: BARDI, 1984, p. 36.
Legenda da ilustração na fonte: "Le Corbusier, P.M.B. e o arquiteto Gino Pollini, a bordo do navio
'Patris II', em viagem para Atenas.

Ilustração 2.2
Fonte: BARDI, 1992, p. 83
Legenda da ilustração na fonte: “Chateaubriand na inauguração das novas instalações. Na plateia, o
presidente Eurico G. Dutra e Nelson Rockefeller, 1950.

Ilustração 2.3
Fonte: HABITAT,1950, p. 18.
Legenda da ilustração na fonte: "General Eurico Gaspar Dutra, sr. Antenor Novais Filho, ministro da
Agricultura, sr. Samuel Ribeiro, presidente do Museu de Arte, sra. Renata da Silva Prado, Henri
Georges Clouzot, Nelson A. Rockefeller."

Ilustração 2.4
Fonte: BARDI, 1992, p. 76
Legenda da ilustração na fonte: "Jorge Edo, Bardi e Mario Alderighi durante a primeira transmissão
de tevê, 4 de julho de 1950"

Ilustração 2.5
Fonte: BARDI, 1987, p. 71
Legenda da ilustração na fonte: "Esta não é uma fotografia que à primeira vista se destaque, todavia
é bastante singular: pessoas aglomeradas no saguão dos 'Diários Associados', na rua 7 de Abril, em
1950, esperando pela primeira transmissão de tv. Naquela ocasião, foi também instalado, no Museu
de Arte de São Paulo, o maquinário para a inauguração do primeiro canal nacional de televisão, a TV
Tupi. Eis, então, uma oportunidade para lembrar o pioneiro da moderna telecomunicação no Brasil,
Assis Chateaubriand."

Ilustração 2.6
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 65 - 1950 - Novas Instalações.

Ilustrações 2.7 e 2.8
Fonte: FERRAZ, 1993, p. 49.

Ilustrações 2.9 e 2.10
Fotos do autor [2012].

Ilustração 2.11 (registro 27)
Fonte: FERRAZ, 1993, p. 49
Legenda da ilustração na fonte: "Exposição de Le Corbusier, 1950"
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Ilustração 2.12
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "Exposição da obra completa de Le Corbusier. Os painéis
fotográficos da mostra tinham sido enviados pelo próprio Le Corbusier já arrumados em paredes
dimensionadas de conformidade com a nova unidade de medida, o 'Modulor'. O Museu de Arte, por
razões de espaço e de circulação, foi forçado a mudar a disposição dos painéis, se bem que
conservando a ordem estabelecida por Le Corbusier."

Ilustração 2.13
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “6 x 8,7cm foto 130 (carimbo)
fotografia Roberto Maiafone 8-9002 - São Paulo Brasil”

Ilustração 2.14
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 65 - 1950 - Novas Instalações

Ilustração 2.15
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "35.000 pessoas visitaram a exposição de Le Corbusier"

Ilustrações 2.16 e 2.17
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 72 - 1950 - Vitrine das Formas II

Ilustração 2.18  
Fonte: HABITAT, 1950, p. 39
Legenda da ilustração na fonte: "Legendas minuciosas ilustram a exposição. Foram
colocados banquinhos de ferro para permitir aos visitantes, especialmente estudantes,
fazerem anotações."

Ilustração 2.19
Fonte: HABITAT, 1950, p. 35
Legenda da ilustração na fonte: "Vitrine das formas"

Ilustração 2.20
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “Montagem da Exposição Le Corbusier
(datilografado): UMA ANÁLISE PENETRANTE DAS FORMAS PLÁSTICAS ORGANISADAS E
RACIONAIS (sic) FLAGRANTE APANHADO NO "MUSEU DE ARTE", QUANDO DA MONTAGEM DA
EXPOSIÇÃO "LE CORBUSIER" ARTE - MUSEU DE ARTE - EXPOSIÇÕES PERIÓDICAS DSP -
28.6.50          MMG [carimbo:] DIÁRIOS ASSOCIADOS Departamento fotográfico Data
26 de 6 de 1950 Reportagem Museu de Artes Repórter - fotógrafo [ilegível]”

Ilustração 2.21
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “6 x 4,5cm foto 132 [carimbo]
fotografia Roberto Maiafone 8-9002 - São Paulo Brasil”

Ilustração 2.22
Fonte: BARDI, 1984, p. 115
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Ilustração 2.23
Fonte: BARDI, 1992, p. 83
Legenda da ilustração na fonte: "Sistema de persianas contínuas: isolamento do exterior, arejamento
e iluminação artificiais"

Ilustrações 2.24 e 2.25 
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 72 - 1950 - Vitrine das Formas II

Ilustração 2.26 
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "Exposição da obra completa de Le Corbusier. Os painéis
fotográficos da mostra tinham sido enviados pelo próprio Le Corbusier já arrumados em paredes
dimensionadas de conformidade com a nova unidade de medida, o 'Modulor'. O Museu de Arte, por
razões de espaço e de circulação, foi forçado a mudar a disposição dos painéis, se bem que
conservando a ordem estabelecida por Le Corbusier."

Ilustração 2.27
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 72 - 1950 - Vitrine das Formas II

Ilustração 2.28 
Fonte: HABITAT, 1950, p. 39
Legenda da ilustração na fonte: "Legendas minuciosas ilustram a exposição. Foram colocados
banquinhos de ferro para permitir aos visitantes, especialmente estudantes, fazerem anotações."

Ilustração 2.29
Fonte: HABITAT, 1950, p. 32

Ilustração 2.30
Fonte: HABITAT, 1950, p. 39
Legenda da ilustração na fonte: "Legendas minuciosas ilustram a exposição. Foram colocados
banquinhos de ferro para permitir aos visitantes, especialmente estudantes, fazerem anotações."

Ilustração 2.31
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 72 - 1950 - Vitrine das Formas II

Ilustração 2.32
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63

Ilustração 2.33
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 71 - 1950 - Vitrine das Formas I

Ilustração 2.34
Fonte: HABITAT, 1950, p. 32.

Ilustração 2.35
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte:"Vista da exposição fotográfica; os painéis fotográficos estão fixados
numa estrutura de madeira 'standard', pintada de branco"
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Ilustração 2.36
Fonte: HABITAT, 1950, p. 39
Legenda da ilustração na fonte: "Legendas minuciosas ilustram a exposição. Foram colocados
banquinhos de ferro para permitir aos visitantes, especialmente estudantes, fazerem anotações."

Ilustração 2.37
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "Vista da exposição fotográfica; os painéis fotográficos estão fixados
numa estrutura de madeira 'standard', pintada de branco"

Ilustração 2.38
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38

Ilustração 2.39
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "Exposição da obra completa de Le Corbusier. Os painéis
fotográficos da mostra tinham sido enviados pelo próprio Le Corbusier já arrumados em paredes
dimensionadas de conformidade com a nova unidade de medida, o 'Modulor'. O Museu de Arte, por
razões de espaço e de circulação, foi forçado a mudar a disposição dos painéis, se bem que
conservando a ordem estabelecida por Le Corbusier."

Ilustração 2.40
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38

Ilustração 2.41
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63

Ilustrações 2.42
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "Exposição da obra completa de Le Corbusier. Os painéis
fotográficos da mostra tinham sido enviados pelo próprio Le Corbusier já arrumados em paredes
dimensionadas de conformidade com a nova unidade de medida, o 'Modulor'. O Museu de Arte, por
razões de espaço e de circulação, foi forçado a mudar a disposição dos painéis, se bem que
conservando a ordem estabelecida por Le Corbusier."

Ilustração 2.43
Fonte: FERRAZ, 1993, p. 49.
Legenda da ilustração na fonte: "Exposição de Le Corbusier, 1950"

Ilustração 2.44
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “[carimbo] Zanella & Moscardi fototecnicos
tel. 3-8701 - S. Paulo Le Corbusier 1950 [datilografado] RECEBIDA NA EUROPA E NOS
ESTADOS UNIDOS COMO A MAIS ALTA EXPRESSÃO DE NOSSA VIDA CULTURAL. Com a
grande exposição de Le Corbusier, foi inaugurada a nova sala do Museu, em 1950. Esta exposição
que foi em seguida apresentada nos mais importantes centros culturais de todos os países,
compreendia a obra completa de Le Corbusier arquiteto, pintor e escultor. Na foto um aspecto da
exposição. D.S.P. 16/3/958 [à lápis] dsp domingo 6a pag da 4a seção  <-- 3 col --> Museu de Arte”

Ilustração 2.45
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
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Ilustração 2.46
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “6 x 4,5cm foto 132 [carimbo] fotografia Roberto
Maia fone 8-9002 - São Paulo Brasil”

Ilustração 2.47
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "Vista da exposição fotográfica; os painéis fotográficos estão fixados
numa estrutura de madeira 'standard', pintada de branco"

Ilustração 2.48
Fonte: HABITAT, 1950, p. 39
Legenda da ilustração na fonte: "Legendas minuciosas ilustram a exposição. Foram colocados
banquinhos de ferro para permitir aos visitantes, especialmente estudantes, fazerem anotações."

Ilustração 2.49
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63

Ilustração 2.50
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “foto 264 8 x 12,5cm página 54
59% German Lorca”

Ilustração 2.51
Fonte: HABITAT, 1950, p. 40
Legenda da ilustração na fonte: "Juntamente às pinturas de Le Corbusier acham-se expostos
desenhos, aquarelas, uma série de anotações de viagem e desenhos de detalhes arquitetônicos de
edifícios da antiguidade, pacientemente estudados e reproduzidos, que são motivo de admiração,
especialmente entre os estudantes que não imaginavam um tão grande amôr ao passado num
arquiteto tão futuro."

Ilustração 2.52
Fonte: HABITAT, 1950, p. 40
Legenda da ilustração na fonte: "Juntamente às pinturas de Le Corbusier acham-se expostos
desenhos, aquarelas, uma série de anotações de viagem e desenhos de detalhes arquitetônicos de
edifícios da antiguidade, pacientemente estudados e reproduzidos, que são motivo de admiração,
especialmente entre os estudantes que não imaginavam um tão grande amôr ao passado num
arquiteto tão futuro."

Ilustração 2.53
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “[carimbo] Zanella & Moscardi

Ilustração 2.54
Fonte: HABITAT, 1950, p. 40
Legenda da ilustração na fonte: "Juntamente às pinturas de Le Corbusier acham-se expostos
desenhos, aquarelas, uma série de anotações de viagem e desenhos de detalhes arquitetônicos de
edifícios da antiguidade, pacientemente estudados e reproduzidos, que são motivo de admiração,
especialmente entre os estudantes que não imaginavam um tão grande amôr ao passado num
arquiteto tão futuro."
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Ilustração 2.55
Fonte: HABITAT, 1950, p. 41
Legenda da ilustração na fonte: "Nas paredes estão os quadros de Le Corbusier; afrescos e detalhes
pictóricos de decorações murais acham-se reproduzidos em fotografias. Nestas duas páginas, vista
da exposição dos quadros, das fotografias, das decorações murais e das esculturas."

Ilustração 2.56 
Fonte: HABITAT, 1950, p. 40
Legenda da ilustração na fonte: "Juntamente às pinturas de Le Corbusier acham-se expostos
desenhos, aquarelas, uma série de anotações de viagem e desenhos de detalhes arquitetônicos de
edifícios da antiguidade, pacientemente estudados e reproduzidos, que são motivo de admiração,
especialmente entre os estudantes que não imaginavam um tão grande amôr ao passado num
arquiteto tão futuro."

Ilustração 2.57
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia: “foto 264  8 x 12,5cm    página 54    59%   German  Lorca”

Ilustração 2.58
Fonte: HABITAT, 1950, p. 41
Legenda da ilustração na fonte: "Nas paredes estão os quadros de Le Corbusier; afrescos e detalhes
pictóricos de decorações murais acham-se reproduzidos em fotografias. Nestas duas páginas, vista
da exposição dos quadros, das fotografias, das decorações murais e das esculturas."

Ilustração 2.59
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38

Ilustração 2.60
Capa do livro Leitura Crítica de Le Corbusier (BARDI, 1950)

ilustrações 2.61 e 2.62 
Capa e sobrecapa do livro New World of Space (LE CORBUSIER, 1948)

Ilustração 2.63 
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 81

Ilustração 2.64
Folha de rosto do livro Le Corbusier - architect, painter, writer (PAPADAKI, 1948)

Ilustração 2.65
Capa do livro Oeuvre complète (LE CORBUSIER, 1973)
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CAPÍTULO 3

abertura
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38

Ilustração 3.1
Fonte: <//weekend.knack.be/lifestyle/wonen/expo/de-museumrevolutie-van-le-
corbusier/article-1195077519223.htm#>
Legenda da ilustração na fonte: “Joe Rothberg, Exposition Le Corbusier. Boston, Institut of
Contemporary Art, 1948. © Le Corbusier expose - FLC / ADAGP 2011”

Ilustração 3.2
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38

Ilustração 3.3
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "Vista da exposição fotográfica; os painéis fotográficos estão fixados
numa estrutura de madeira 'standard', pintada de branco"

Ilustração 3.11
Fonte: Acervo pessoal de Pietro Maria Bardi - Arquivo no Instituto Lina Bo e Pietro Maria
Bardi, reproduzido em 28 de novembro de 2011
Anotações no verso da fotografia na fonte: "UM ASPECTO DA EXPOSIÇÃO DE LE CORBUSIER,
PRESENTEMENTE NOS ESTADOS UNIDOS, QUE SERÁ APRESENTADA AO POVO BANDEIRANTE
NO MUSEU DE ARTE DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS NO PRÓXIMO ANO. DSP. - 30/11/948 - OR. -"

Ilustração 3.12
Fonte: HABITAT, 1950, p. 40
Legenda da ilustração na fonte: "Juntamente às pinturas de Le Corbusier acham-se expostos
desenhos, aquarelas, uma série de anotações de viagem e desenhos de detalhes arquitetônicos de
edifícios da antiguidade, pacientemente estudados e reproduzidos, que são motivo de admiração,
especialmente entre os estudantes que não imaginavam um tão grande amôr ao passado num
arquiteto tão futuro."

Ilustração 3.13
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia: “foto 264  8 x 12,5cm    página 54    59%   German  Lorca”

Ilustração 3.14
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63

Ilustração 3.17
Fonte: LE CORBUSIER, 1950b, p. 66-67

Ilustração 3.19
Fonte: LE CORBUSIER, 1950b, p. 158-160

Ilustração 3.20
Fonte: LE CORBUSIER, 1950b, p. 158-160

Ilustração 3.21
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 50-51
Legenda da ilustração na fonte: “Swiss Building University City, Paris, 1930-32”
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Ilustração 3.22
Fonte: LE CORBUSIER, 1973, vol. IV, p. 172

Ilustração 3.24
Fonte: LE CORBUSIER, 1973, vol. IV

Ilustração 3.26
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 99-102
Legenda da ilustração na fonte: “Mural paintings, Badovici house (Alpes Maritimes). 1939.”

Ilustração 3.28
Fonte: Fondation Le Corbusier.
Legenda da ilustração na fonte: “Femmes New-York, 1947. Huile sur toile. Dimensions : H : 0,89 m x
L : 1,10 m. Signé et daté en bas à droite Le Corbusier / New-York 26/1/47
Peinture FLC 259.

Ilustração 3.30
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 72
Legenda da ilustração na fonte: “Corbusier-muralist”

Ilustração 3.31
Fonte: LE CORBUSIER, 1973, vol. II, p. 149

Ilustração 3.32
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 34-38
Legenda da ilustração na fonte: “Stein villa at Garches. 1927”.

Ilustração 3.33
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 34-38
Legenda da ilustração na fonte: “Stein villa at Garches. 1927”.

Ilustração 3.34
Fonte: HABITAT, 1950, p. 39
Legenda da ilustração na fonte: "Legendas minuciosas ilustram a exposição. Foram colocados
banquinhos de ferro para permitir aos visitantes, especialmente estudantes, fazerem anotações."

Ilustração 3.35
Fonte: Arquivo Histórico do MASP - Pasta 63
Anotações no verso da fotografia na fonte: “6 x 8,7cm foto 130 [carimbo] fotografia Roberto
Maia fone 8-9002 - São Paulo Brasil”

Ilustração 3.36
Fonte: HABITAT, 1950, p. 39

Ilustração 3.37
Fonte: Acervo pessoal de Pietro Maria Bardi - Arquivo no Instituto Lina Bo e Pietro Maria
Bardi, reproduzido em 28 de novembro de 2011
Anotações no verso da fotografia na fonte: "LE CORBUSIER NO MUSEU DE ARTE
ASPECTO DA GRANDE EXPOSIÇÃO RETROSPECTIVA DA OBRA COMPLETA DE CHARLES LE
CORBUSIER, REALIZADA NA CIDADE DE BOSTON, QUE SE ACHA EM VIAGEM PARA O BRASIL,
ONDE DEVERÁ EXPOR SEUS TRABALHOS NO MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO
DSP - 2/4/950"
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Ilustração 3.38
Fonte: SCHINCARIOL, 2000.
Legenda da ilustração na fonte: "Vista geral da instalação do acervo em 1950, em direção à Vitrine
das Formas. Da esquerda para a direita: Pintor Anônimo Úmbrio, A crucificação e a Virgem com o
Menino entre Anjos, Santos e os Símbolos dos Evengelistas; Paolo Serafini da Modena (atribuído a)
Adoração dos Reis Magos, Niccòlo di Liberatore, chamado l'Alunno; Ecce Homo. Cristo Morto no
Sarcófago como 'Vir Dolorun'; Imitador de Lippi-Pesellino, Virgem com Menino, São João Batista
Criança e um Anjo; Sandro Botticelli (e ateliê), Virgem com o Menino e São João Batista Criança. No
segundo plano: Vítor Meirelles de Lima, Moema; Giovanni Antonio Pellegrini, A Rainha Tômiris. Ao
fundo Pablo Ruiz Picasso, Retrato de Suzanne Bloch. Percebe-se um andamento cronológico geral
regendo a organização das obras. Fonte: ALOI, R. Musei: Architettura- Tecnica, 1961, p. 78"

Ilustração 3.39
Fonte: SCHINCARIOL, 2000.
Legenda da ilustração na fonte: "Exposição do acervo, 1950. Painel com alteração no conjunto de
obras: Claude Monet, A Ponte Japonesa sobre a Lagoa das Ninféias em Giverny, onde antes
encontrava-se uma tela de Modigliani. As etiquetas de identificação das obras aderem-se às
molduras. Fonte: BARDI, P. M. The arts in Brazil, 1956, p. 110."

Ilustração 3.40
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 62
Legenda da ilustração na fonte: "Radiant City, illustrating a contemporary doctrine of city planning.
Sun, space, verdure, isolated traffic: the city becomes a park. 1930-31”

Ilustração 3.41
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 84-85
Legenda da ilustração na fonte: “Ministry of Education and Public Health [1936]
(note the "sunbreakers"). Finished during the war.”

Ilustração 3.42
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 55
Legenda da ilustração na fonte: "Clarté apartment house, Geneva. 1930”

Ilustração 3.43
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 44
Legenda da ilustração na fonte: “Projected Centrosoyus Building, Moscow, designed to house 2500
offce workers. 1928.”

Ilustração 3.44
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 17
Legenda da ilustração na fonte: “Ground plan of the Swiss Building, University City, Paris. 1930-32.”

Ilustração 3.45
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 42
Legenda da ilustração na fonte: “Villa at Carthage (north Africa). 1928. Suspended roof protects the
house from the sun. Staggered arrangement of floors provides free ventilation.”

Ilustração 3.47
Fonte: PAPADAKI, 1948, p. 90-96
Legenda da ilustração na fonte: “1930. The Radiant City”.
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Ilustração 3.47
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 40-41
Legenda da ilustração na fonte: “Projected League of Nations Palace. Entrance to the auditorium.
1927-28. The large hall, cross section.”

Ilustração 3.48
Fonte: HABITAT, 1950, p. 38
Legenda da ilustração na fonte: "35.000 pessoas visitaram a exposição de Le Corbusier"

Ilustração 3.49
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 76-77
Legenda da ilustração na fonte: “Exhibition of primitive art (arranged by Louis Carré) in Le Corbusier's
apartment. 1935. Benin figure. Greek marble.”

Ilustração 3.50
Fonte: LE CORBUSIER, 1948, p. 38-39
Legenda da ilustração na fonte: “Stein Villa. Oil on canvas, 39 ¼ x 32 inches. 1926.”

Ilustração 3.51
Fonte: STANISZEWSKI, 1998.
Legenda da ilustração na fonte: “Modern Architecture: International Exhibition. MoMA, 10 de
fevereiro a 23 de março de 1932.”
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