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   Apresentação

_Durante os anos 50 o Brasil estava num momento pulsante em que as forças políticas, econômicas 
e culturais promoveram uma ação modernizadora com importantes desdobramentos espaciais e 
temporais. 

_Tal ação teve reflexos em diferentes campos artísticos como a arquitetura, o urbanismo e as artes em 
geral.  

_Atuações políticas de alcance nacional sob o comando de Juscelino Kubitschek deram impulso a diversas 
realizações que culminaram com a criação da nova capital. 

_Na Bahia, o governador Juracy Magalhães foi figura fundamental para que este processo modernizador 
do Brasil tivesse reflexos locais, principalmente em Salvador. 

_Uma de suas ações relevantes foi a nomeação de Edgard Santos para reitor da Universidade Federal da 
Bahia. 

_O reitor impulsionou a cultura no Estado em diferentes aspectos, desde a criação das escolas de teatro e 
dança, do seminário de música até a atração para a Bahia de diversas figuras representativas da vanguarda 
artística como o maestro Koellreutter, o músico e artista plástico Smetak, a bailarina polonesa Yanka 
Rudska, o teatrólogo Martim Gonçalves e a arquiteta Lina Bo Bardi. 

_Neste novo contexto baiano de efervescência artística surgiram várias personalidades que 
consolidaram a transformação cultural que estava ocorrendo, tais como Glauber Rocha e o Cinema 
Novo, o tropicalismo de Gilberto Gil, de Caetano Veloso e de Tom Zé, entre outros.

_O papel de Lina Bo Bardi neste impulso modernizador da Bahia foi relevante. A partir de 1958, deu 
aulas na Escola de Belas Artes da UFBA, organizou o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte Popular, 
realizando inúmeras exposições inéditas. 

_Associado ao Museu de Arte Popular, Lina Bo Bardi também concebeu para o conjunto arquitetônico do 
Unhão restaurado por ela, a Escola de Desenho Industrial e Artesanato. 

_Paralelamente a todas estas atividades, Lina Bo Bardi foi colunista do Diário de Notícias onde manifestava 
suas inquietudes sobre os rumos políticos, sociais e culturais da Bahia e do Brasil. 

_Assim, através dessas atuações, Lina Bo Bardi desenvolveu reflexões e concepções sobre cultura 
popular, desenho industrial, patrimônio, história, artes em geral, arquitetura e urbanismo, mas 
principalmente sobre o impacto da cultura na vida cotidiana e sobre os espaços citadinos em que tais 
questões se manifestam. 

_Se cultura (com ‘C’ maiúsculo) até então era entendida como um fato excepcional, restrito a uma elite 
cultural, instrumento de dominação social, política e econômica, a atuação que Lina Bo Bardi inicia em 
1958 na Bahia enfatiza um outro entendimento sobre o conceito. 

_Nesta nova perspectiva, a cultura (com ‘c’ minúsculo) era entendida como um ‘fato de todo dia’, 
instrumento de emancipação que conduziria ao desenvolvimento e a transformação social e econômica 
da Bahia. 
_POPULARIZAR, DESBUROCRATIZAR A CULTURA. entender a cultura com ‘c’ maiúsculo ou com ‘c’ minúsculo 
conduziria o país a dois caminhos distintos.

_Mas diante desta encruzilhada, qual foi afinal a direção que a Bahia escolheu???

_O marco comemorativo dos 50 anos da atuação cultural de Lina Bo Bardi na Bahia nos motiva a refletir 
sobre os desdobramentos desta encruzilhada. Propomos ações que retomem este movimento cultural 
e que descubram as suas potencialidades atuais.

 Saraus  varandas redondas instalações

circuito bo           instantâneas
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Todos nós temos ‘inibições arquitetônicas’. Lina Bo Bardi fala delas, num de seus escritos. Elas habitam no vasto universo 
arquitetônico, juntamente com as preferências estéticas, as inquietações filosóficas, as especulações a respeito dos 
materiais, o conhecimento das técnicas... Enfim, dado o caráter humanista da arquitetura, ao seu redor, convivem 
temas de origens distintas. O arquiteto é o filtro, que através da sua reflexão e de seu contínuo exercício projetual, 
vai digerindo todo o volume de informação que orbita no universo arquitetônico, analisando/sintetizando um sem 
fim de questões, sejam de caráter mais técnico, procurando a materialização do seu projeto arquitetônico, sejam mais 
existenciais, inerentes ao espírito do homem. O arquiteto é um filtro da realidade que o circunda, filtro do seu tempo 
histórico.   

Através da observação da produção arquitetônica, nos aproximamos do processo de aprendizagem interpretativo do 
arquiteto, e ao seu vasto universo pessoal de idéias e questionamentos. Como filtro das questões em evidência do seu 
tempo, olhando através da sua obra, podemos descobrir, seu posicionamento com relação ao mundo que lhe rodeia 
e sobre as questões arquitetônicas que lhe envolvem, sobre o grau de personificação de sua obra, e sobre o grau de 
compromisso com os movimentos artísticos de sua época. 

Tanto a obra edificada de Lina Bo Bardi, como seus escritos, mostram o perfil de um arquiteto comprometido com as 
reflexões de seu tempo. Através de sua obra, Lina evidencia uma série de posicionamentos, reflexionados ao longo da 
vida sobre a arquitetura, a cultura, o patrimônio, o desenho dos objetos, a função do arquiteto na sociedade; tudo 
expressado em uma maneira humanista de compreender a profissão.

Lina Bo Bardi, era antes de tudo, uma mulher na vanguarda artística de seu tempo. Viveu intensamente o movimento 
moderno e foi amadurecendo com ele. Jamais deixou de reflexionar sobre os princípios que a arquitetura moderna 
propunha. Discutiu o desenvolvimento do movimento moderno, desde seus princípios, onde não cabiam as motivações 
arquitetônicas que não fossem racionalmente necessárias. Reflexionou sobre a vulgarização dos princípios modernos 
e a crise de identidade do movimento. Lina foi filtrando e expressando estes acontecimentos, nos seus projetos 
arquitetônicos, e nos escritos publicados em diferentes jornais e revistas.

Lina Bo Bardi, mais além da arquitetura, fixa seu olhar na cultura entendida como a forma de manifestação 
mais profunda, portanto mais verdadeira, dos desejos e necessidades humanas. Defendia a cultura que os eruditos 
menosprezavam e escreviam em letras minúsculas, a que se manifesta cotidianamente no seio de uma sociedade, onde 
através de manifestações sutis expressam sua particular forma de compreender e de relacionar com o mundo que lhes 
rodeia. Esta forma de entender a cultura, assume matizes mais contundentes, quando em meados dos anos 50, Lina Bo 
Bardi vai a Salvador e entra em contato com a cultura popular que lá encontra. A forma direta, simples, criativa e 
profundamente funcional de construir casas e objetos que encontrou por todo o sertão nordestino, definitivamente 
lhe aproxima a um fazer arquitetônico comprometido em atender as necessidades mais existenciais do homem. 

Paralelamente, Lina Bo Bardi também reflexionou sobre o patrimônio, o papel que desempenha na construção da 
cultura e a maneira eticamente correta de interpretá-la na arquitetura. Lina, através dos seus escritos, como através 
dos museus, exposições, edificações e revitalizações deixou patente sua compreensão do passado como Presente Histórico, 
entrelaçando com a compreensão da cultura, construída no cotidiano, materializada através das manifestações 
populares, e que a arquitetura deve interpretar de forma eticamente comprometida. 

Sua preocupação pelo exercício ético da profissão, sempre se materializou na sua arquitetura, e levou Lina Bo Bardi, 
a escrever constantemente sobre o papel que o arquiteto deve desempenhar na sociedade, no poderoso filtro que é 
das questões inerentes ao tempo histórico em que vive. Com a capacidade de registro que a arquitetura possui e que 
o arquiteto exerce, Lina evoca a necessidade de una leitura ética da cultura, e defende aos arquitetos que assim 
trabalham. Desmitifica o poder criador vaidoso, caprichoso, arbitrário que envolve a arquitetura e situa o arquiteto, 
como um operário da materialização da cultura manifesta de um povo. 

O povo deu a Lina, a compreensão exata, da dimensão do homem diante do mundo que o rodeia. Dimensão esta, que 
Lina viu refletida, em como o homem, inclusive em situações adversas, dignamente constrói o objeto útil e necessário 
e dota de uma simplicidade plasticamente bela, sem excessos, sem retóricas, mas que ao mesmo tempo tão carregados de 
significados. 

O evento ’50 anos de Lina Bo Bardi na encruzilhada da Bahia e do Nordeste’ reúne amigos, companheiros, estudiosos 
e contemporâneos e sugere, através de diferentes meios, uma viagem pelo seu pensamento. Entretanto, existem mil 
formas de percorrer suas inquietudes, de associar suas reflexões. Convidamos a cada qual buscar o caminho que mais 
lhe seduza e provar pessoalmente a concepção “bobardiana” do tempo que aqui transcrevemos: ‘O tempo linear é uma 
invenção do Ocidente, o tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado, donde, a qualquer instante, podem ser 
escolhidos pontos e inventadas soluções, sem princípio nem fim’. 

AS INIBIÇÕES ARQUITETÔNICAS
E O SABER FAZER BOBARDIANO

ana paula de oliveira lepori
doutora em projetos arquitetônicos - coordenadora do evento

aplepori@hotmail.com
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Se seguirmos as indicações de Lina Bo Bardi e considerarmos o passado como presente histórico – o tornamos algo vivo. 
Isso significa que passado, presente e futuro não estão concluídos, e que os homens têm o poder de transformá-los. 

“Frente ao presente histórico, nossa tarefa é forjar outro presente, “verdadeiro”, e para isso não é necessário um 
conhecimento profundo de especialista, mas uma capacidade de entender historicamente o passado, saber distinguir o 
que irá servir para novas situações de hoje que se apresentam a vocês e tudo isso não se aprende somente nos livros. 
(...) Na prática, não existe o passado, o que existe é o presente histórico.2” (BARDI, 1992: 61-62)

Nesse sentido, ao redescobrirmos Lina Bo Bardi, estamos transformando situações passadas, mas principalmente 
presentes e futuras. Ao retomarmos seu deslumbramento com Salvador, Bahia e Nordeste há 50 anos; ao recuperarmos 
sua decepção com a situação dos mesmos há 20 anos – resgataremos a atualidade das suas percepções. Pois ao nos 
depararmos com a Cidade, o Estado e a Região, persistem deslumbramentos e decepções. Mas resta-nos retomar as 
potencialidades vislumbradas por Lina Bo Bardi. 

Essas potencialidades certamente dizem respeito à percepção da existência do “outro” – aquele ou aquilo que é frágil e 
vulnerável, que se encontra sufocado por qualquer poder social, político econômico e cultural. Mas embora frágil 
e vulnerável, esse “outro” persiste, e possui uma vitalidade e criatividade que são impressionantes. E a arquitetura não 
pode eximir-se diante da sua responsabilidade perante o “outro”, deve dar uma resposta contundente às suas demandas 
e aos seus desejos. 

Certamente foi a necessidade de transmitir essa esperança que nos levou a persistir na concepção desse evento sobre os 
50 anos da experiência de Lina Bo Bardi na Bahia e no nordeste: onde a arquiteta “viu a liberdade”. 

E assim, depois de muitos dias compartilhados com Dona Lina, eu, Ana Paula Lepori e Eduardo Rossetti os convidamos 
para se juntarem a nós e festejá-la!

1 Trata-se de uma alteração de uma citação de Lina Bo Bardi, refere-se ao conceito de presente histórico: “É calcular 
o Passado como Presente Histórico no sentido gramatical. Cabral está descobrindo o Brasil: É um Presente Histórico. 
Possibilitando que se reviva o Passado como Presente pode-se descobrir coisas novas não como lembrança. “

LEFÉVRE, Carolina. “Lina Bo Bardi”. Em: Caramelo (4): 64. São Paulo, 1992.

2 BARDI, Lina Bo. “Uma aula de arquitetura”. Em: Projeto (149): 59-64. São Paulo, janeiro/fevereiro, 1992.

LINA BO BARDI ESTÁ DESCOBRINDO O BRASIL1 
ana carolina bierrenbach

doutora em teoria e história da arquitetura - coordenadora do evento
linabiba@yahoo.com.br
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As conexões existentes entre vida e obra de um arquiteto são reveladoras. Aos críticos ou historiadores 
compete operar para além destas instâncias de intimidade, sem desconsiderar  que a obra contém os índices 
para sua própria compreensão. Aldo Rossi aponta que há um “sentido de permanência” que permeia cada 
ação projetual ou projeto arquitetônico e permanece pulsando para além de sua formulação, em estado 
latente.

Para detectar e explorar a chave de um projeto arquitetônico Rossi considera que, além dos aspectos 
técnicos e construtivos, dos desenhos, dos textos, é preciso tomá-lo como um manancial de índices da 
memória, da imaginação e das experiências observadas e vividas pelo arquiteto, estabelecendo a “trama de 
nexos” em que, tanto a vida do arquiteto como sua obra, coexistem. Consequentemente, o tempo histórico 
em que um arquiteto transita se torna incomensurável, com a possibilidade de refletir tanto sobre o 
Renascimento, como sobre arquitetura japonesa ou pós-Modernidade, irrestritamente. 

Assim, é possível a um arquiteto explorar o morar moderno; pesquisar a cultura popular, os modos de 
vida e o cotidiano urbano ou sertanejo; problematizar o desenho industrial; trabalhar em diversos 
suportes gráficos, projetar uma Casa de Vidro, casas populares, um conjunto habitacional e templos, 
ou projetar um Centro de Cultura e Lazer. Também vale  desenhar vitrines, elaborar figurinos e espaços 
cenográficos para teatro ou cinema. Ainda é possível a um arquiteto conceber e organizar exposições, 
idealizar o funcionamento de museus e centros culturais, além de publicar artigos, editar revistas ou 
jornais. 

No trânsito entre São Paulo, a Bahia, o Nordeste, tantos lugares e países, Lina Bo Bardi constrói os seus 
pontos de vista sobre o mundo. No trânsito entre referências e códigos culturais de procedências e origens 
diversas, ela também constrói o seu mundo e a trajetória de sua vida no Brasil. Em seus deslocamentos 
entre cidades e paisagens, entre matrizes culturais, entre lugares no campo social —desde as paragens 
no sertão, os salões da elite, vilas caiçaras, feiras ou no canteiro de obras— Lina organizou seu modo 
de ser e de fazer arquitetura brasileira. Dura, refinada, intransigente, inteligente, sensível... Lina ou sua 
arquitetura?! 

Madeira, concreto, pedra, vidro, aço, palha, luz, chuva e sol. A materialidade da arquitetura de Lina Bo 
Bardi é singular porque articula sofisticados mecanismos de invenção que se apresentam de um modo 
singelo. Lina Bo Bardi pensa nas plantas do jardim, na lareira, na água, na terra, no chão, nas cadeiras 
e no modo de sentar; nos pratos, talheres, panelas e nas comidas que se pode comer e experimentar nos 
lugares que ela desenha e deseja. Lina Bo Bardi sempre atuou como arquiteta moderna, projetando e 
concebendo tudo, rigorosamente tudo, em quaisquer escalas do problema projetual, desenhando desde a 
colher até a cidade. Afinal, em Lina Bo Bardi, desenhar o projeto é também desenhar a cidade.

Lina Bo Bardi subverte o alcance do programa programa arquitetônico e valoriza um amplo espectro 
de freqüentadores, com gente de diferentes idades e de extratos sociais diversificados. Lina integra sua 
arquitetura à dinâmica cultural da cidade, estabelecendo um contato direto com o povo. A arquitetura 
de Lina oferece uma infra-estrutura complementar à trama urbana, com cafés, bares, bancos para 
sentar, sanitários, sombras... Uma infra-estrutura condizente com o usufruto pleno do espaço público, 
instaurando o seu próprio grau de urbanidade para uma vida urbana, pública e coletiva. A obra de Lina 
sempre foi pautada pela correlação entre o devir arquitetônico e questões de memória. Lina Bo Bardi 
abordou sistematicamente a questão do desenho industrial, além de pesquisar intensamente a questão 
da tradição, os valores vernaculares, materiais ou intangíveis, da arquitetura e da cultura brasileira. 

Enquanto todo o campo da arquitetura se voltava para o Planalto Central e Brasília se firmava como 
âmbito oficial de problematização da arquitetura brasileira, Lina Bo Bardi se muda para Salvador e se 
dedica a consolidar de outra centralidade, trabalhando intensamente para implantação dos museus, 
contribuindo com a transformação da dinâmica cultural de Salvador, da Bahia e do Nordeste. Mesmo 
sendo outsider, Lina Bo Bardi participou e buscou se articular com a dinâmica do campo através de sua 
arquitetura e de suas inúmeras atividades extra-prancheta.  

A presença de Lina Bo Bardi no campo arquitetônico brasileiro é um fato da maior relevância pelas 
tantas veredas que ela abriu e explorou, mesmo que na historiografia ou nos debates intrínsecos à 
dinâmica do campo, Lina e sua obra tenham sido preteridas ou ainda pouco consideradas. Hoje, sua vida, 
sua arquitetura e seu discurso vêm conquistando seu merecido lugar no campo com muitos estudos, 
pesquisas e abordagens que recobram sua importância e ampliam seu alcance, revigorando as tramas de 
nexos em que Lina Bo Bardi atua, participa e está presente, tornando-a, digamos assim, outsider, ma non 
troppo! 

LINA BO BARDI: OUTSIDER, MA NON TROPPO!
Eduardo Pierrotti Rossetti

doutor em arquitetura e urbanismo - colaborador do evento
du_bsb@yahoo.com.br
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     PROGRAMA

2/12 -  TARDE – INSCRIÇÕES EVENTO – FAUFBA
         –  NOITE – SARAU EXPRESS 1 – FAUFBA

3/12 – MANHÃ –  VISITA GUIADA AO CIRCUITO BO
         -  TARDE  – INSTALAÇOES NO CIRCUITO BO         
         -  NOITE – SARAU EXPRESS 2 - FAUUFBA

4/12 – MANHÃ – VARANDAS REDONDAS 1 / 2 - FAUFBA
         -  TARDE – INSTALAÇOES NO CIRCUITO BO
         -  NOITE – SARAU EXPRESS 3 -  FAUUBA

5/12 – MANHÃ – VARANDAS REDONDAS 3 / 4 - FAUFBA
         -  TARDE – INSTALAÇOES NO CIRCUITO BO
         -  NOITE – FESTA DE ANIVERSÁRIO DA LINA – LADEIRA DA MISERICÓRDIA

** INSTANTÂNEAS “NA BOCA DO POVO: DEPOIMENTOS” ESTAO ESPALHADAS  
   PELO CIRCUITO BO 
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SARAUS
_A temática dos saraus está pautada em um pronunciamento de Lina Bo Bardi:
“...importante na minha vida foi a Bahia, o Nordeste. Lá eu conheci a 
liberdade...”

_Para tanto, foram convidados ex-alunos, colaboradores, estudiosos, 
amigos e clientes de Dona Lina, para num diálogo aberto ao público abordar 
os seguintes aspectos do trabalho de lina na bahia:

Sarau1
_a bahia dos anos 60
_ Vivaldo Costa Lima, Florisvaldo Mattos, Pasqualino Magnavita, Fernando da 
Rocha Peres, Anna Carboncini

Sarau2
_Lina na bahia dos anos 60
_ Sante Scaldaferri, Ângelo Roberto, Lia Robatto, mario gadelha, Carlos Campos, 
Ary Penna Costa, Paulo Ormindo, Sônia Robatto.

Sarau 3
_a volta a Bahia dos anos 80
_Joao Filgueiras da Lima_Lelé, Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki, João Jorge 
Rodrigues, Luis Antonio Cardoso, Benito Sarno, Maurício Chagas.

CIRCUITO BO
_roteiro de espaços, lugares, cantos e becos de Salvador que possuem relações 
com a vida e com a obra de Lina Bo Bardi.

_O Circuito BO compreende o Teatro Castro Alves, Solar do Unhão, Casa 
do Benin, Casa do Olodum, faculdade de arquitetura, teatro gregório de 
mattos, a Barroquinha, o Belvedere da Sé, a Ladeira da Misericórdia e seus 
respectivos espaços urbanos adjacentes.

INSTANTÂNEAS
_Instalações de material audiovisual com depoimentos de pessoas relacionadas 
à vida e obra de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste. Essas instalações fazem 
parte do Circuito BO.

LANÇAMENTO LIVROS 
Juliano Pereira “Lina Bo Bardi - Bahia 1958-1964”, Uberlândia, EDFU, 2008

Rubino, Silvana; Grinover, Marina. “Lina por escrito”. São Paulo, Cosac Naify, 
2009.
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VARANDAS REDONDAS

“Convido a mesa para fazer perguntas e o público também, porque eu não sou conferencista, 
sou arquiteta. Vamos ter um diálogo.” L.B.B

_Ao invés das convencionais “mesas-redondas”, os debates entre os estudiosos 
da obra de lina bo bardi ocorrem nas varandas da FAUFBA.

_Nesta dinâmica os 22 autores das comunicações selecionadas apresentam as 
questões principais de seus trabalhos nas 4 sessões programadas:

a. arquitetura, cidade e patrimônio
b. arquitetura, arte, artesanato e design
c. arquitetura e projeto 
d. lina multidisciplinar_parcerias

_um mediador é o responsável por atiçar os debates entre os autores e o 
heterogêneo público, e construir assim o diálogo almejado por Lina Bo Bardi.

_Esses diálogos é que devem estabelecer as novas abordagens, novos olhares 
sobre as encruzilhadas vivenciadas por Lina Bo Bardi e suas correlações com 
Salvador, com a Bahia, com o Nordeste e com o Brasil contemporâneos.

TEXTOS_AUTORES SELECIONADOS

_ Um caminho de liberdade_Elena Martucci_p.14
_ Dos escaleras y un teatro, 3 espacios rítmicos_Magda Reches_p.15
_lina bo bardi: a casa moderna e a cabana primitiva_Maria de Fátima Campello_p.16
_sincretismo y discontinuidad en la casa del chame-chame: salvador de bahía, 1958_Silvia 
Perea_p.17
_Lina Bo Bardi: o desenho, o tempo e o encanto na Bahia_Thais Portela_p.18
_La costruzione della comunicazione_Luciano Semerani_p.19
_Salvador: a experiência de simplificação. Uma premissa para o Museu de Arte de São 
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O arquiteto Aldo Van Eyck abre o documentário Ga Naar Bahia [1] com a escada projetada por Lina Bo Bardi 
pelo Museo de Arte Popular no reformado Solar do Unhão (1959-63).

A escada não dita o caminho, apenas estimula e conduz de um nível ao outro, sem hierarquia, oferecendo a 
cada uma sensibilidade, um percurso possível. Van Eyck, tentando explicar porque a escada é tão maravilhosa, 
percorre-a. Tem que praticá-la, não pode exaurir em palavras a arquitetura de Lina, que não foi pensada 
como mero objeto de contemplação nem como vasilha vazia mas como lugar de uso, de prática cotidiana da 
existência.

Lina não projetava lugares mas pensava no espaço, que é, na definição de Michel de Certeau, «o lugar 
practicado»[2]: o lugar no mo(vi)mento atual da sua habitabilidade. Ela levou a nível de cada um a questão 
da arquitetura, questão nem do habitado nem do habitante mas questão complexa e dinâmica do habitar, 
tornando acessível o espaço de vivência por que cada um «pudesse chegar a se dar conta da casa na qual 
deveria viver, da fábrica onde deveria trabalhar, das ruas onde deveria caminhar. Dar-se conta quer dizer ter 
capacidade de juízo»[3]. Dar-se conta quer dizer ativar a potência do pensamento: não aquilo racional, mas a 
capacidade de dizer não, de dissentir, de imaginar alternativas, de ser outro.

Nos cinco anos de levantamento da história submersa da Bahia, Lina tentou viabilizar as energias inibidas, que 
são detonadoras de transformação: um potencial enorme que particularmente o povo baiano encarna, na 
própria disponibilidade e atitude ao outro. Trata-se do principio «antropofágico» [4], que seria, pela psicanalista 
Suely Rolnik [5], constitutivo não somente da produção cultural mas mesmo da produção da subjetividade 
brasileira: uma subjetividade profundamente hetêrogenetica, não construída sob modelo identitário externo, 
mas naturalmente propensa a engolir o outro, a misturá-lo e a se-misturar, produzindo uma verdadeira 
transmutação.

Na raiz antropofágica, em particular no povo baiano, Lina Bo Bardi reconhece o caminho para uma modernidade 
autenticamente brasileira. E até hoje ela sugere a vereda de «uma outra globalização» [6], que não suprima a 
complexidade e as diferenciações que garantem o «exercício experimental da liberdade» [7].

O caminho que Lina abraçou plenamente na Bahia foi praticado nos anos ’60 pelos artistas tropicalistas, 
especialmente por Lygia Clark e Hélio Oiticica, que procurara religar arte e vida, ou seja, restituir a cada 
homem o direito e o espaço de exercitar o próprio potencial criativo, o que permite uma perene reinvenção da 
existência.

Realmente é no espaço, no encontro com um de fora, um outro-da-se, que se joga o nosso ser no mundo, a nossa 
possibilidade de agir, enfim a nossa liberdade.

Como não pode possuir o espaço [8] mas somente pode usá-lo, o acesso a essa experiência está continuamente 
desativado pelo espectáculo [9] e pela mercificaçao dos objetos da cidade contemporânea, mas não pode ser 
irreversivelmente barrado.

Descortinar o velo do espetáculo e reconectar o corpo do homem ao corpo das coisas, além da imagem delas, 
para poder usá-las é caminho que cada um pode assumir hic et nunc na prática ordinária da existência[10].

Assim como seria tarefa imprescindível do projetista contemporâneo (arquiteto,designer, urbanista) não 
transformar o projeto num dispositivo [11] projetual que determine a priori o agir humano, enjaulando 
qualquer alternativa. Lina Bo Bardi ainda sugere o caminho: medir-se com o improjetável. Trata-se de mergulhar 
profundamente nos processos de subjetivação que atuam no corpo-a-corpo com os dispositivos contemporâneos 
e de abrir o projeto aos processos, encorajando a aventura humana, despertando a capacidade de trovar pontos 
de fuga, direções imprevisíveis e ingovernáveis que façam naufragar qualquer forma de poder que impõe a lei 
econômica mesmo à vida dos homens.

1 VAN EYCK, Aldo (ideação e narração). Ga-naar Bahia, had Lina hem gezegd («Vá para a Bahia», Lina disse a ele). Direção Toenke 
Berkelbach. Produção TV VPRO. Holanda, 1996.
2 DE CERTEAU, Michel. L’invenzione del quotidiano. Edizioni Lavoro. Roma, 2005, p. 176.
3 ZEVI, Bruno. Un architetto in tragitto ansioso. In Caramelo n. 4, Caderno Especial Lina Bo Bardi. São Paulo, 1992.
4 Com referência ao Movimento Antropofágico, occorrido nos anos ’20 no contexto do Modernismo no Brasil, particularmente 
à vida e à obra de Oswald de Andrade.
5 Ver ROLNIK, Suely. Esquizoanálise e Antropofagia. In DELEUZE, Gilles. Uma vida filosófica. Editora 34. São Paulo, 2000. O texto foi 
apresentado no colóquio Encontros Internacionais Gilles Deleuze. Brasil, 10-14 de junho de 1996. Ver também:
GUATTARI, Felix e ROLNIK, Suely. Micropolítica, cartografias do desejo. Editora Vozes. São Paulo, 2005 (1° ed. 1986);
ROLNIK, Suely. Por um estado de arte. A atualidade de Lygia Clark. In Núcleo Histórico: Antropofagia e Histórias de Canibalismos. 
Fundação Bienal de São Paulo. São Paulo, 1998; ROLNIK, Suely. Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Lygia Clark. 
In The experimental Exercise of Freedom: Lygia Clark, Gego, Mathias Goeriz, Hélio Oiticica and Mira Schendel. The Museum of 
Contemporary Art. Los Angeles, 1999. < www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Molda.pdf >. Acesso em agosto de 2008.
6 Com referência a SANTOS, Milton. Por uma outra globalizaçao. Do pensamento único à consciência universal. Editora Record. 
Rio de Janeiro, 2008.
7 O critico Mário Pedrosa atribuía a Hélio Oiticica a proposta de um «exercício experimental da liberdade». Ver PEDROSA, Mário. 
Mundo, homen, arte em crise. Perspectiva. São Paulo, 1975. Ver BERENSTEIN, Paola Jaques. Estética da ginga. A arquitetura das 
favelas através da obra de Hélio Oiticica. Casa da Palava. Rio de Janeiro, 2001.
8 Ver PEREC, Georges. Specie di spazi. Bollati Boringhieri. Torino, 2008 (1° ed. Espèces d’espaces. Editions Galilée. Paris 1974). Ver 
também PEREC, Georges. L’infra-ordinario. Bollati Boringhieri. Torino, 1994 (1° ed. L’infra-ordinaire. Editions du Seuil, 1989).
9 Com referência a DEBORD, Guy-Ernest. La società dello spettacolo. Baldini e Castoldi. Milano, 1997 (1° ed. DEBORD, Guy- Ernest. La 
sociètè du spectacle. Buchet/Chastel. Parigi, 1967).
10 Michel de Certeau docet.
11 Michel Foucault definiu alguns caracteres dos processos de transformações que levaram do poder territorial do Ancien 
Régime ao biopoder moderno, que assumiu a forma governamental, ou seja econômica. O exercício do poder atua-se por meio de
dispositivos de controlo, disciplina e modelação dos sujetos mesmos. Ver FOUCAULT, Michel. Sorvegliare e punire. Einaudi. Torino, 
1993 (1° ed. Gallimard. Paris, 1975). Ver também AGAMBEN, Giorgio. Che cos’è un dispositivo? Nottetempo. Roma, 2006.
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Con este trabajo buscamos analizar como la danza, el ritmo y el movimiento del cuerpo se 
relacionan a la arquitectura en ciertas obras de de Lina Bo Bardi. Hemos observado en uno de 
los croquis realizados por la arquitecta durante el proceso de diseño del teatro del MASP, una 
alusión a los “espacios rítmicos” proyectados por el escenográfo  Adolphe Appia, quien además 
es citado por esta arquitecta en diversas oportunidades. En los espacios rítmicos desarrollados 
por el escenográfo para el “Instituto de  gimnasia rítmica Dalcroze” (1910) la arquitectura y la 
escenografía también estaban relacionadas al movimiento corporal  por que eran el entorno 
necesario y fundamental para el desarrollo de los ejercicios impartidos en dicho instituto. 
También relacionamos ambas artes cuando encontramos que la escenografía del espectáculo de 
danza “Vertigem do Sagrado” dirigido por Lia Robato fue la escalera del MAMB. Al ver que la 
amplia escalera en espiral del  museo permitía un movimiento de tal libertad  reparamos en que  
para  subir o bajar otra escalera en espiral, la escalera de la “casa  para Valeria Cirell”, estábamos 
obligados a hacerlo de modo opuesto: con cuidado y lentamente. Suponemos que Lina Bo Bardi 
proyecta su arquitectura contemplando el movimiento que hará el cuerpo al vivir en ella. En su 
conferencia “Arquitectura como movimiento. Nota sobre la síntesis de las artes” la arquitecta  se 
refiere a la relación entre la arquitectura y el movimiento del siguiente modo:

“… La arquitectura es creada, “inventada de nuevo”, por cada hombre que anda en ella, que recorre 
el espacio, subiendo una escalera, o descansando sobre una balaustrada, levantando la cabeza 
para mirar, abrir, cerrar una puerta, sentarse o  levantarse y tomar un contacto intimo y al 
mismo tiempo crear “formas” en el espacio; el ritual primigenio del cual nació la danza, primera 
expresión de lo que será el arte dramático. Ese contacto intimo, ardiente que era percibido por 
el hombre en el comienzo es hoy olvidado. La rutina y los lugares comunes hicieron olvidar al 
hombre de la belleza natural de su “moverse en el espacio” , de su movimiento consciente, de los 
mínimos gestos, de la menor actitud….” [1]

En este relato es como si las acciones cotidianas que se realizan al  vivir en los edificios fueran  
pasos de una danza en la que la arquitectura es una coreógrafa que  estimula hacia donde 
y como movernos, a que ritmo subimos, bajamos o hacia donde miramos. Al final del texto la 
arquitecta relaciona la falta de conciencia del cuerpo con el haber dejado de reparar en el 
entorno arquitectónico .

El ver “grosso modo” ahogó  la sensibilidad  viva, canceló la vida; subir una escalera, levantar la 
cabeza para mirar una forma, bajarla, no son más que gestos conscientes de una rutina que ya 
no despierta la maravilla y la felicidad en el hombre .

Es por esto que interesa relacionar a la arquitectura con el movimiento del cuerpo, por que 
podría pensarse que al ser concientes de nuestro cuerpo reparamos más concientemente en la 
arquitectura que nos envuelve.
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[1] Cita tomada del libro de Olivia Fernandez de Oliveira.
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Sobre a forte sensibilização de Lina Bo Bardi em relação a algumas expressões da cultura popular 
depõe sua própria história de vida e trajetória profissional. As referências a essas manifestações 
na sua obra são inúmeras: estão presentes nos pequenos ensaios que escreve, no trabalho de 
direção de revistas, nos projetos de arquitetura, no design, nas exposições, nas cenografias. 

O projeto de toda sua vida talvez pudesse se resumir em tentar unificar dois mundos distintos de 
conhecimento: aquele próprio do saber leigo, que se adquire pela prática e pela tradição oral, e 
aquele referente ao conhecimento instruído, que tem seu lugar na academia. Assim, o erudito 
e popular se mesclariam. Sinalizando nesta direção converge grande parte da crítica realizada 
sobre seu trabalho, principalmente aquela elaborada por pessoas que a acompanharam de perto, 
como, por exemplo, a de Flavio Motta  e a de Darcy Ribeiro (1994).

As observações de historiadores e de colaboradores sobre o entrelaçamento da cultura popular 
com a obra de Lina Bo Bardi são comumente realizadas tomando como marco seu primeiro período 
de permanência em Salvador, de 1958 a 1963 . Reserva-se ao episódio a responsabilidade de uma 
grande transformação no seu trabalho: para Bruno Zevi (1989-1991) representa um “salto“, e 
para Marcelo Ferraz (1996) é um “grande divisor de águas em sua vida”.

É certo que, em Salvador, o trabalho voltado para a cultura popular ganha dimensão e sai do 
âmbito mais restrito de divulgação em periódicos, como vinha sendo realizado até então. Sabe-se 
que, lá, Lina está totalmente voltada para pensar a inserção do artesanato como base para uma 
produção industrial moderna e nacional. É o momento em que, além de trazer a público duas 
grandes exposições sobre o tema, ela organiza o Museu de Arte Popular no Solar do Unhão, com 
atividades de documentação e atividades voltadas para estudos técnicos.

Mas, as sementes deste trabalho foram lançadas muito tempo antes. Talvez o forte caráter das 
atividades realizadas em Salvador obscureça todo um expressivo trabalho anterior dedicado ao 
assunto. 

Parte deste trabalho é realizado no início dos anos 1950 nas páginas da revista Habitat. Na 
direção da revista, Lina privilegia publicar inúmeras reportagens sobre a cultura material do 
homem do interior, do caiçara, do índio. Documenta o vestuário, as jangadas, o trabalho em 
plumas, a cerâmica, entre muitos outros. Escreve também vários artigos dedicados à arquitetura 
popular, cuja autoria, por não estarem assinados, só recentemente pudemos atribuir a ela. 
Concorre também para esta leitura o fato de permanecerem ainda praticamente desconhecidos o 
trabalho editorial e o conjunto de ensaios escritos durante seu período na Itália, que contemplam 
significativamente a questão, ocupando, inclusive, um número inteiro da revista Domus.

O trabalho que pretendemos apresentar se detém em verificar a inserção do tema da arquitetura 
chamada de “espontânea”, “primitiva”, “mediterrânea”, “rural”, “popular”, nos textos e nas obras de 
Lina Bo Bardi nos anos anteriores a sua permanência em Salvador. Inclui tanto o período de 
sua formação e seus primeiros anos de atividades profissionais em solo italiano, de 1939 a 1946, 
quanto a fase inicial de permanência no Brasil, quando ela reside em São Paulo, de 1946 a 1958.
 
São experiências fundantes que conformam sua bagagem e a preparam para atuar em Salvador.
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En consonancia con el deseo de afirmación institucional de Brasil durante la segunda posguerra 
como una nación moderna, con señas de identidad histórica propias, y reconocibles más allá de 
sus fronteras, el proyecto intelectual y creativo de Lina Bo Bardi en Bahía apuesta por la sinergia 
entre el desarrollo industrial y el ingenio de la cultura popular para situar a Brasil - en el mundo 
de la verdadera cultura moderna - [1]. Si bien la arquitecto expresa esta conveniencia ‘ética’ en 
numerosas ocasiones, especialmente a través de sus escritos en Habitat, a principios de la década de 
1950, no es sino a partir de su inmersión en la efervescencia creativa de Salvador de Bahía, entre 
1958 y 1964, y el contacto con sus principales agitadores, que ésta adquiere plena significación en 
sus proyectos arquitectónicos. En paralelo con sus escritos, dicha expresión evidencia el enfoque 
crítico de Lina sobre la sumisión de la componente ontológica del Movimiento Moderno europeo 
a las veleidades estéticas de sus capataces. Asimismo, constituye una manifestación unívoca del 
proyecto de democratización del arte a través de la celebración popular, y de ‘lo popular’, que 
Lina impulsó y difundió desde la ciudad nordestina. Con todo, la apariencia sincrética, tensa y 
paradójica, que la obra de la arquitecto adquiere durante su primera estancia en Salvador, permite 
considerar su experiencia como una transición orgánica, antes que como uma transformación 
absoluta. Este será el prisma desde el que se aborde el desarrollo de la comunicación a este 
congreso, cuyo objetivo será derivar algunas de las principales aportaciones de Lina Bo Bardi 
al plano ideológico de la modernidad brasileña desde el frente, compartido por artistas de 
disciplinas muy diversas, de lo que se há dado en llamar Vanguardia Bahiana [2] Operación que 
se realizará a partir de la reflexión sobre el espectro de paradojas conceptuales y formales de 
una de sus obras más ambiguas: la casa del Chame-Chame (Salvador, Bahía, 1958). Adoptando 
una metodología dialéctica, análoga a la empleada habitualmente por Lina en sus escritos, la 
comunicación propondrá una posible memoria justificativa para esta casa, publicada en su famoso 
glosario curricular, ‘Lina Bo Bardi’, sin texto alguno [3]. Así, la exposición de aspectos éticos, 
poéticos y constructivos de la vivienda, contenido recurrente en las memorias de sus proyectos, 
se referirá aquí a los pares casa-ciudad; forma-función y tecnología-artesanía, destacando su 
conflictiva reciprocidad para ilustrar, como ella solía, el carácter Å·polémicoÅ‚ de la vivienda. En 
relación con estos pares serán analizados los no menos paradójicos y controvertidos conceptos 
de ‘hábitat’; ‘belleza’; ‘(pre)artesanía’; ‘cultura popular’; ‘folclore’; ‘tiempo’; ‘progreso’; ‘vanguardia’; 
‘civilización’; y ‘nacional(ismo)’; conceptos a los que Bo Bardi asignó significados particulares y 
con los que se correspondería la memoria conceptual de su obra bahiana y posterior. Si el arte 
es aquello que escapa a una obra que así pueda tildarse, como dice el filósofo Eduardo Subirats, 
y esta obra del Chame-Chame no existe más, el compromiso, de cara a la historia y al futuro, 
que perseguirá el artículo, cuyo resumen de intenciones aquí se presenta, será sugerir las trazas 
que escaparon con dicha residencia, sin agotar la experiencia de quien, eventualmente, decida 
asomarse a su memoria.

Palabras clave
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1 Véase ‘Cinco Anos entre os ‘Brancos’’, Mirante das Artes nº 6, São Paulo, noviembre - diciembre de 1967.
2 Entre as décadas de 1950-60, a Cidade da Bahia, ancorada em práticas culturais tradicionais, achou-se de repente sob um forte 
influxo de informaçoes internacionais. Parte substancial delas vinha das vanguardas estético-intelectuais européias do período 
anterior à II Guerra Mundial, especialmente nas áreas de música, teatro, artes plásticas, arquitetura, dança e cinema. (...) Podemos 
falar de uma diaspora atlântica da inteligência européia que nao se converteu ao poderoso espetáculo da paranóia nazifascista: 
(...) uma diáspora da avant-garde. (...) Este é o tempo em que a vida baiana está marcada pelas idéias e pela açao de Koellreutter, 
Yanka Rudzka, Ernst Widmer, Martim Gonçalves, Carybé, Agostinho da Silva, Walter da Silveira, Pierre Verger, Clarival Valladares, 
Diógenes Rebouças, Vivaldo da Costa Lima, Anton Walter Smetak. Mais mediata, pela distância geográfica, mas nem por isso menos 
intensamente, do ponto de vista de seu influxo, por Jorge Amado, Dorival Caymmi, Joao Gilberto. E este é tambén o tempo em que 
principia a luzir a constelaçao de Glauber Rocha, Waly Salomao, Caetano Veloso, Carlos Nelson
Coutinho, Duda Machado, Joao Ubaldo Ribeiro, Rogério Duarte, Roberto Pinho, José Carlos Capinan, Gilberto Gil. (...)A Bahía nao 
apenas quis ser um centro cultural forte e inovador naquela época. Ela foi.Å‚. Avant-garde na Bahía, Antonio Risério, Instituto 
Lina Bo Bardi y P. M. Bardi, São Paulo, 1995, pp. 14, 15, 19 y 74.
3 Véase ‘Casa do Chame-Chame’, Lina Bo Bardi, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, São Paulo, 1993, pp.122 a 125.
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Lina Bo Bardi: 
o desenho, o tempo e o encanto na Bahia
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Para as[os] arquitetas[os] o desenho é linguagem. Através deste sistema de representação, 
elaborado ao longo de séculos de experimentações gráficas que se acumulam desde o tratado sobre 
a arquitetura organizado por Vitruvius, as[os] arquitetas[os] comunicam e  informam sobre seus 
pensamentos. Pelo desenho suas  intenções realizam-se concretamente, as informações do mundo 
das idéias fluem para o mundo da matéria. É uma linguagem que se realiza em diferentes modos de 
expressão- modos que passam pelo sistema de representação do desenho de observação, do desenho 
de apresentação e do desenho técnico. Com o domínio desta linguagem, a[o] arquiteta[o] cria um 
diálogo pessoal com esses modos de expressão gráfica e isso define, para cada profissional, um 
estilo iconográfico próprio. 

Entendemos que a iconografia de cada arquiteta[o] apresenta  uma determinada compreensão 
e uma determinada colocação sobre o espaço e sobre o mundo que o constitui e, através deste 
instrumento- o desenho- a[o] arquiteta[o] cria uma apreensão e compreensão muito própria 
do território, da geografia e da paisagem porque, a partir de suas representações gráficas sobre 
o espaço, a[o] arquiteta[o] inventa o lugar. Como toda linguagem, o desenho é um sistema de 
comunicação e de informação dialógico. 

Ao desenhar lugares a[o] arquiteta[o] compreende o espaço, intervém sobre ele, mas esse lugar 
inventado também modifica a[o] profissional.  Podemos dizer que a[o] arquiteta[o] inventa o 
lugar e, a invenção do lugar re-inventa a[o] arquiteta[o]. Este é um processo reflexivo a que 
damos o nome de encanto. Enquanto processo, o encanto acontece no tempo, com o tempo e, 
portanto, envolve a transformação, tanto do lugar como da[o] própria[o] arquiteta[o]. 

Na antropologia clássica este encanto é minuciosamente evitado. Faz parte do método da 
disciplina o antropólogo  manter-se a distância do nativo para não perder sua imparcialidade 
científica. Na arquitetura este encantamento é necessário. Sem este processo reflexivo o lugar 
não se inventa e as arquiteturas já nascem mortas, seja no mundo das idéias como no mundo da 
matéria. 

Poucas[os] arquitetas[os] conseguiram realizar o encanto como Lina Bo Bardi. Em um processo de 
encantamento com a iconografia da arquiteta, este texto realiza uma narrativa exploratória 
sobre o encanto de Lina Bo Bardi, no tempo em que esta esteve na Bahia.
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A Bahia mette radici la personale “rivoluzione del gusto” che è per Lina Bo Bardi l’inveramento 
del “diritto al brutto”.

E’ l’unica rivoluzione praticabile in prima persona da un architetto e tuttavia essa è stata spesso 
male interpretata.

A partire da Bruno Zevi Lina è stata sistemata nel “brutalismo”, ed altri l’hanno apparentata a 
personaggi gelidi e scontrosi, come gli Smithson o van Eyck come se la scontrosità del carattere 
(e delle architetture) bastasse a definire un’appartenenza. 

Il mondo di Lina ha piuttosto il suo motore nel “desiderio” 

Darridà sostiene che la nozione di “bellezza” è inseparabile dall’esperienza del corpo. L’esperienza 
della bellezza sarebbe inseparabile dalla relazione e dal desiderio per “l’altro”. 

E’ difficile non pensare al “desiderio” come ad un fiume che percorre tutta la creatività furiosa 
di Lina Bo Bardi anche se esso non porta alla “bellezza” ma, vedi “la sedia da bordo strada” e la 
“lampada a olio da tavolo,” realizzata con latta di recupero e lampadina bruciata, al paradosso.
Fin dalla tesi di laurea, intitolata “Maternità per madri nubili”, il valore dell’”autenticità” viene 
affermato da Lina in modo scandaloso e provocatorio. 

Ma il paradosso è umano, denuncia la dimensione irrazionale e libertaria che la vita può avere. Il 
che significa, sul piano dell’architettura e del design, rendere intercomunicanti le colture, aprire 
i confini del“gusto”.

Perché Lina non arriva mai né può essere considerata responsabile dell’estetica del “disgusto” che 
sul finire del XX secolo ha permeato le arti? 

Perché Lina non arriva mai al “Kitsch”?

Sartre interpone tra il reale e l’idea “l’immagine” come modalità di tematizzazione della conoscenza 
ma anche come esito dell’intenzionalità della coscienza.

Merleau-Ponty sostiene che il linguaggio parlato esiste in una comunità a partire da una “volontà 
di scambio” equivalente della “forma” della Gestaltpsycologye che non e né “cosa” né “idea” ma 
“fatti” e “modi” di “costruzione della lingua”. E’ una tesi che viene da Saussure.

Il “desiderio dell’altro” è stato da sempre, ed anche a Bahia, sublimato dalla “volontà di scambio” 
nella “costruzione della lingua”.

La sperimentazione di una nuova lingua trasmissibile ed il principio della dignità della ricerca 
impedirà a Lina di precipitare nell’ammiccamento commerciale, cioè nel “kitsch”.

L’animaleria brasiliana nell’immaginario di Lina, è vissuta come un brodo culturale in cui anche 
le formiche e gli scarafaggi hanno diritto di cittadinanza e come universo d’innesti  e trapianti 
in cui la metonimia regna sovrana. In questo senso le polochon, il maiale con due sederi, è solo 
uno dei caposaldi intorno ai quali gira una visione del mondo in cui le individualità animalesche 
diverse e le forme pure dei corpi s’imbastardiscono a causa d’assemblaggi, montaggi, sostituzioni 
o ripetizioni di parti, quali solitamente si riscontrano nei geroglifici, i totem, i tatuaggi, le 
maschere, gli amuleti, che rappresentano simbolicamente i concetti. 

Un nuovo rapporto tra artificio architettonico e naturalità.

Una vita animale e vegetale esuberante, sensuale, un Paradiso Terrestre senza Arcangeli.

parole chiave :   
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Salvador: a experiência de simplificação
Uma premissa para o Museu de Arte de São Paulo

Cristina Garcia Ortega 
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Compreendidos entre os anos de projeto e construção da atual sede do Masp – 1957 a 1968 –, os 
cinco anos na Bahia forneceram à arquiteta uma experiência ímpar, que ela considerou essencial 
na conceituação do projeto do Museu de Arte de São Paulo.  

Já na época da primeira instalação do Masp, no centro da capital paulista, algumas diretrizes 
vinham se estabelecendo no sentido de tornar o museu uma instituição mais atrativa e cognoscível 
para o público em geral. Neste período a função social do museu foi indagada e iniciou-se um 
processo de vivificação, refreando as exposições a apenas um rol de intelectuais e estimulando o 
acesso do grande público.

Assim, desde suas primeiras instalações, as propostas de Lina para o Masp sempre visaram 
transformar as exibições mais atrativas para uma camada social com menores oportunidades 
culturais, estabelecendo, pedagogicamente, uma consonância entre este público diferenciado e as 
obras de arte. 

O Masp está sediado em local selecionado pela própria Lina, em situação  privilegiada no tecido 
urbano, o espigão paulistano, de onde se descortina o Vale do Anhangabaú em direção ao centro, 
exatamente na intersecção entre importantes eixos viários: as avenidas Paulista e Nove de Julho. 

A partir de 1959, quando Lina assumiu as intervenções em Salvador, se, por um lado, ela 
incorporou a experiência adquirida no Masp às instalações do Museu de Arte Moderna da Bahia e 
às cenografias do Teatro Castro Alves, por outro lado, ela refletiu sobre os costumes do nordeste: 
a inventividade criativa e desprendida das soluções simples,  a “lição da experiência popular (...) 
como experiência de simplificação”,  que a motivou na prática de uma postura similar no projeto 
original do Masp. 

Quanto a essa “experiência”, Lina Bo se referiu principalmente à simplicidade formal adotada no 
edifício e interiores do Masp, o que não pretendeu ser uma redução de princípios ou de conceitos, 
pois o próprio aspecto formal denota significados intrínsecos à linguagem moderna e à nova 
leitura do caráter social que a arquiteta realizou. 

Uma relação entre o povo e as obras de arte foi viabilizada pelos suportes em concreto e vidro, 
denominados cavaletes de cristal, os quais simulavam a suspensão das telas no ar entre os 
visitantes. E pela diáfana caixa de vidro que contém a pinacoteca, que permitia o vínculo entre o 
interior – obras de arte – e o exterior – cidade, povo. 

O Masp foi o primeiro edifício de Lina a manifestar o desejo de integração entre arquitetura, 
cidade, arte e povo, e, talvez, o único projeto de Lina, ainda arraigado fortemente aos conceitos 
clássicos modernos, a evidenciar com grande sutileza esta condição de proximidade entre as 
exposições e o público, em parte advinda da experiência nordestina.
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A poesia no cotidiano: 
a coleção de Lina Bo Bardi
Marisa Cobbe Maass
Doutoranda FAU UnB_Prof Depto Desenho Industrial UnB 
marisa.maass@gmail.com

A comunicação, capítulo de pesquisa de doutorado em andamento no departamento de Teoria 
História e Crítica - FAU-UnB, destaca o trabalho e pensamento de Lina Bo Bardi no que tange à 
valorização do cotidiano e da sua estética ou seja do reconhecimento da dimensão sensível do 
design, da poesia presente nos objetos utilitários e utiliza a coleção de objetos de Lina Bo (MAP) 
como ponto de partida para as análises propostas. 

Apresenta a coleção como conhecimento situado, produzido a partir de um sujeito particular, 
parcial. A escolha de uma coleção como evidência empírica nesta pesquisa, se dá pelo fato de que 
sua formação tem como critério o juízo de gosto (e portanto particular) da colecionadora, ou 
seja, fruto de uma seleção de natureza estética através do seu olho educado.

Discute o papel da arte como agente de transformação e reconstrução, diretamente ligado ao 
processo de reconhecimento intersubjetivo que se dá na relação estética. Reconhecimento este 
que passa pela via do afeto.

Discute questões referentes à importância da educação da sensibilidade no processo projetual 
em design e à valorização da arte como afirmação da nossa condição propriamente humana, 
condição construída.
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Lina Bo Bardi. Do Pré-artesanato ao Design
Roberta De Marchis Cosulich
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Este trabalho tem como foco apresentar a produção de objetos e mobiliário de Lina Bo Bardi 
juntamente com uma pesquisa feita por ela sobre arte popular brasileira do nordeste, que 
influenciou diretamente seus projetos. Todo o material cuidadosamente coletado foi dividido em 
três grandes períodos

O primeiro tem início com sua transferência da Itália para São Paulo onde seus projetos ainda 
apresentam traços sob influência da cultura européia.

 O segundo, mais significativo para sua produção, são seus seis anos vivendo na Bahia (1958 à 
1964) dedicados à pesquisa da arte quase “antropológica” brasileira, entre outros empenhos.

O terceiro e último período dedica-se ao regresso da arquiteta a São Paulo e sua luta por mostrar 
ao mundo a arte que encontrou no nordeste; na tentativa de abrir os olhos dos que estavam 
embebidos no capitalismo e no consumo para que voltem a buscar sua essência. 

Lina, em sua parte brasileira da vida, sempre observou com muito cuidado o processo criativo do 
brasileiro mais humilde, mesmo quando estava em São Paulo. Observava o comportamento dos 
trabalhadores, pedreiros, artesões, entre outros. 

Com a sua ida ao Nordeste teve a oportunidade de coletar uma intensa e extensa amostragem 
de objetos de artesanato, como colchas de retalhos, ex votos, canecas, utensílios de trabalho, 
entre outros que são, segundo ela, soluções para as necessidades cotidianas sem a intenção de se 
produzir o belo. [1]

Esta busca de comportamentos e objetos, influencia diretamente sua produção. Este motivo fez com 
que deixasse, além de uma coleção de objetos, uma vasta literatura composta por livros, textos e 
entrevistas que defendem seu ponto de vista. Quando necessário, os textos foram colocados na 
íntegra nesta pesquisa para deixar claro o seu posicionamento. 

O tradicional artesanato que a encantou é visto por Lina como um pré-artesanato pela incrível 
expressão de sofrimento e de necessidade que se pode notar nele e que lhe transfere uma intensa 
“modernidade” pela sua essencialidade e pela ausência de adorno. 

A pesquisa reúne, em um único documento, toda a produção de objetos e mobiliários da arquiteta 
disponível em vasta literatura e no Instituto Bo Bardi, organizados nestes três grandes momentos 
e analisados através da mudança do traço da arquiteta em conseqüência de sua vivencia no Brasil. 
Das linhas modernistas da poltrona Bola, passando pelos móveis do Sesc Pompéia e concluindo 
com a grande vaca mecânica.

O design, sendo uma escala menor que a arquitetura apresenta de forma mais imediata a evolução 
da postura da arquiteta diante de suas experiências cotidianas.

Deixando claro sua impressão: “Bahia (…) a população mantém uma pureza interior maior diante 
da arte e da Cultura. Há, realmente, uma curiosidade mais genuína por essas atividades humanas. 
O Rio e São Paulo são grandes metrópoles, em grande parte indiferentes a cultura, suas populações 
são distraídas, digamos assim, por outros problemas que lhes parecem mais prementes: problemas 
políticos, problemas de bem estar material, (…)” [2]

[1]O artesão no Brasil nunca teve como parte de sua natureza o acabamento refinado de um escultor. Ele nunca fez os objetos 
com a busca de uma beleza estética, mas para resolver a sua necessidade imediata. Conceito de Lina Bo Bardi em Avat-garde na Bahia 
de António Risério. P 248
[2] Idem
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A presente comunicação se propõe a refletir sobre a definição de “arte popular” utilizada por Lina 
Bo Bardi.  

Parte de sua produção textual a respeito da experiência na Bahia e no Nordeste (1958-1864) indica 
a existência de alguns critérios que separam dentro da produção popular uma parte valorada 
positivamente e outra considerada de menor interesse, se não negativa. Seu texto “Arte popular 
nunca é kitsch”, presente em “Tempos de grossura: o design no impasse” (1994), instiga a reflexão 
sobre os critérios de valoração utilizados por Bardi: para ela parece haver uma clara distinção 
entre produções “bonitinhas” como a cerâmica figurativa de Caruaru ou a literatura de Cordel 
e outras, relacionadas a uma operação “simples” de transformação de rejeitos industriais em 
objetos de “uso e beleza”, consideradas positivas. Essa definição fundamentará sua proposta para 
a Escola de Desenho Industrial e Artesanato (1962), na qual definiu uma estratégia de inserção 
do conhecimento derivado dessa produção (a qual chamava de “pré-artesanal”) na nova ordem 
industrial. Investigamos os horizontes de tal proposta. 

No entanto, na tarefa de aproximação à definição do que Lina chamava “arte popular”, não 
utilizamos apenas a definição verbal apresentada pelo “arquiteto”, mas também o recorte que 
efetuou na vasta produção material popular por meio da estratégia de colecionar e expor. Nesse 
sentido, analisaremos o acervo presente em duas importantes exposições organizadas por Lina: 
“Nordeste” (1963), que inaugurou o Museu Popular do Unhão, apresentando um levantamento 
sobre a produção popular nordestina, na qual se destacam os aspectos utilitários dos objetos 
expostos, e “A mão do povo brasileiro”; realizada em 1969 no Museu de Arte de São Paulo (MASP).  
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O Presente Histórico é uma formulação da arquiteta Lina Bo Bardi que permeou todo seu 
trabalho com especial ênfase às obras de reabilitação de antigas construções. Próxima à crença 
na inexistência de uma narrativa canônica, a arquiteta propõe uma “liberação das amarras” - 
entendendo que sua ação não deve se dirigir a manter o bem intocado, ou a permanecer com sua 
suposta matéria original, ou ainda sua idealizada verdade histórica (CARSALADE, 2007b), Lina Bo 
distancia-se do ideal albertiano que define a obra íntegra como “um objeto do qual nada se pode 
acrescentar, retirar ou alterar sem torná-la pior” (ALBERTI, 1996).

Como modelo da postura adotada pela arquiteta frente às intervenções em edifícios pré-existentes 
é tomado o emblemático projeto para a Fábrica da Pompéia (1977-1986), onde exploramos o 
distanciamento de Lina de um pensamento escultórico do fazer arquitetônico, a integração 
do antigo e do novo sem falseamento e seu entendimento da arquitetura como “ato coletivo”, 
distante da prancheta e próxima à construção.

Num segundo momento, é proposta uma “reflexão sobre a situação atual do legado arquitetônico 
de Lina Bo Bardi e sua inserção na dinâmica contemporânea da cidade”[1]. Para tanto, procedemos 
à análise do projeto de reabilitação elaborado para a Igreja Espírito Santo do Cerrado (1976-
1982), na cidade mineira de Uberlândia, que receberá, neste ano de 2009, intervenção pelas mãos 
dos dois arquitetos parceiros de Lina – André Vainer e Marcelo Ferraz [2].

Como ponto de partida é colocado o histórico da execução da igreja, a tipologia não usual 
do projeto proposto por Lina, seu entendimento acerca da religião e o trabalho em conjunto 
com a comunidade pobre da lugar. Além disso, são abordados os conflitos que rondaram seu 
processo de tombamento, em 1997, e o novo perfil dos habitantes do bairro que agregaram novos 
significados à construção.

Interpretando o novo presente forjado, os arquitetos Vainer e Ferraz nos trazem, a proposta 
de uma intervenção na igreja que idealizaram a priori junto a Lina. Um projeto sensível ao 
presente, num exercício de juízo crítico sobre a pré-existência onde as categorias de permanência 
e modificação não são entendidas como oposição.

Como conclusão da abordagem é proposta uma aproximação entre os dois projetos percorridos 
de onde são extraídas algumas reflexões - constatar que a Pompéia e a Igreja do Espírito Santo são 
patrimônio cultural envolve reconhecer que a preservação de seus espaços não foi feita, no caso da 
primeira e nem o será para a segunda, apenas para salvar uma edificação do passado, mas, também, 
para re-significar essa construção, adequando-a às novas formas de utilização e atribuindo-lhe 
novos significados. O ato de transformar o espaço de um equipamento consagrado à produção 
econômica em outro, dedicado à produção cultural e a contemplação das novas demandas de 
uso de um espaço espiritual são “atitudes arquitetônicas” que não devem ser entendidas com um 
olhar condescendente, mas sim com vistas a um tempo que pertence à humanidade, ainda vivo, que 
permita forjar um presente verdadeiro, histórico.

[1] Tomamos como empréstimo o trecho do texto de apresentação do evento por sua proximidade com nossa proposta motriz 
para o presente artigo – fazer uma reflexão crítica acerca do processo de intervenção de Lina Bo em edifícios pré-existentes e sua 
proximidade ou distanciamento em relação às intervenções que seu legado arquitetônico recebem contemporaneamente.
[2] Colocamos aqui nossos especiais agradecimentos aos dois arquitetos que nos cederam gentilmente o material para a análise.
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Dal 1959 sono molte le mostre che Lina organizza per dare voce alla “mano del popolo brasiliano”. 
Oggetti d’uso, suppellettili, ex-voto, costruiti con materiali rudimentali, asseblaggi e collages  
«vengono presentati come oggetti necessari e non come “sculture”».  

Anche Lina costruisce la sua architettura con un universo strumentale limitato, adeguando o 
adattando le regole del gioco al materiale a portata di mano. Assemblaggio, collage non sono 
naturalmente una prerogativa della cultura popolare brasiliana. Ciò che Lina però intravede 
nei collage e negli assemblaggi del popolo brasiliano è una idea del fare tanto empirica quanto 
realisticamente pragmatica. 

Empiria e  pragmatismo sono connaturati in lei, nel suo modo di vedere l'architettura e 
probabilmente il mondo. “Fare” significa anche “accogliere” dentro di sé, in modo femminile 
e materno generare e rigenerare ciò che già esiste in potenza, da prima, e che noi desideriamo, 
scegliendo, di far esistere.

Dire questo di Lina, significa accennare appena ad un tipo di intelligenza e di sensibilità che 
ha nell'idea umanistica un antidoto assai forte tanto a quelle che sono state le velleità 
demiurgiche dell'architetto razionalista della Scuola dei CIAM, quanto all'autoreferenzialità 
dell'architettura tautologica che spoglia di ogni esperienza sensibile e di ogni sentimento 
affettivo l'abitare.

Porre alla base dell’arte una ricerca antropologica ha anche altre conseguenze. Lina, dopo 
Bahia, esclude dal suo manifesto culturale la bellezza intesa come valore proprio della classicità. 
Aprendo il sipario sulla bruttezza, sul grottesco, unisce l'ironia alla pietà nell'accogliere tra 
i materiali dell'architettura la precarietà, la grevità, l'ineleganza, la deformazione, l’errore. 
Collocata da Zevi e da tanti altri tra i brutalisti, la provocazione di Lina ha invece ascendenze 
distinte dal brutalismo, due le principali: la cultura nera brasiliana, una cultura che non ha 
paura della dissonanza, degli assemblaggi incongrui,  e la stessa metropoli. 

Nelle metropoli brasiliane dove non è solo l’espansione  della città a creare instabilità contestuale, 
ma la sua forsennata quanto rapida riscrittura, questa affermazione è basilare per comprendere 
la strategia che edifici come il SESC o il MASP  dispiegano per imporsi nel paesaggio urbano, 
trovando, anche in tale contesto, una dimensione iconica espressione della città in divenire. 
Non esiste negli interventi urbani di Lina l’intento di costruire un frammento di città ideale 
antitetico alla città del presente, ma di mostrare ciò che questa potrebbe, nonostante tutto, 
ancora diventare. Della metropoli Lina riproduce il pragmatico modello di crescita per divorarlo, 
digerirlo, sovvertirne il  significato. Nel SESC in modo apparentemente  casuale vengono tenuti 
insieme frammenti del mondo arcaico, mitico, oggetti trovati, memorie del mondo industriale e 
“intrusioni brutali” come le torri, niente affatto atipiche per San Paolo, eppure così singolari da 
non poter essere riassorbite dall’eterogeneo magma del suo paesaggio urbano. Anche l’invenzione 
che la cultura postmoderna ha prodotto dell’archeologia industriale come museificazione-
imbalsamazione degli antichi impianti industriali viene  ribaltata, rigenerandone l’essenza con 
contaminazioni  oniriche, infantili, e proprio per questo popolari, umane, attraenti. 

Lina sa che gli attributi necessari  all’appropriazione emotiva del luogo non sono meno importanti  
di quelli necessari  al suo uso. E’ la consapevolezza  del profondo legame che intercorre tra 
habitat quotidiano e corpo - corpo come ambiente dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle 
nostre sensazioni - a far sì che la fisicità, il piacere del corpo quanto l’immaginario dell’essere 
umano  siano al centro del suo fare. 

Da ciò derivano la loro forza comunicativa, antiretorica le architetture monumentali di Lina.
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A idéia deste texto é apresentar a maneira como as intervenções realizadas pela arquiteta Lina 
Bo Bardi em sítios com valor de patrimônio histórico se faz de maneira crítica, com uma postura 
definida frente ao contexto preexistente. As problematizações serão balizadas pela análise dos 
projetos da Ladeira da Misericórdia, em Salvador, concebidos pela arquiteta em fins da década 
de 1980. Partindo da idéia de que a arquitetura deve ocupar um determinado lugar no espaço 
para sua existência, apreende-se que a implantação de um objeto arquitetônico condiciona e é 
condicionada pelo meio circundante, o que apresenta a consideração do contexto preexistente 
como fundamental para condicionar a intervenção que ali será feita. 

Neste sentido, é importante desenvolver a idéia de legibilidade, que leva em consideração o caráter 
múltiplo da cidade, em que, num mesmo meio, há uma superposição de intenções projetuais. 

É fundamental ainda a conceituação acerca do genius loci ou o espírito do lugar, que determina 
as características específicas do que foi projetado e indica o modo de intervenção em determinado 
entorno. Essa linha de pensamento fenomenológica acerca do conceito de lugar relaciona-se com 
a de Montaner, que diz que o lugar possui, como ponto tomado culturalmente, características 
específicas, dentre as quais o genius loci, que seria a capacidade para fazer aflorar o potencial do 
contexto, as pré-existências ambientais. Desta maneira, compreende-se a idéia de que determinado 
contexto possui uma dimensão própria no tempo, para a qual se deve atentar quando se quer 
alterar este mesmo contexto.

Logo, as características existentes no projeto da Ladeira da Misericórdia a serem apresentadas 
neste ensaio apresentam a idéia de que a arquitetura que se pretenda legítima não pode ser 
concebida pela alusão a elementos isolados de edifícios antigos, que representem reproduções 
formais daquilo a que se referencia, promovendo uma banalização do conjunto como um todo. 
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Na produção cultural brasileira, arquitetura e música têm se destacado nacional e 
internacionalmente; e nesse universo a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi e o compositor 
e cantor baiano Caetano Veloso se tornaram personalidades incomuns. Por ser o compositor 
originário e uma espécie de embaixador da Bahia e dadas as experiências em ações culturais 
desenvolvidas pela arquiteta na cidade da Bahia/Salvador entre 1958 e 1964 e entre 1986 e 
1990, esta foi tomada como fato de cultura e ponto de partida para este estudo, que objetiva 
estabelecer afinidades e diferenças entre Lina e Caetano para as representações da cidade com base 
nas imagens e linguagens dela e dele. Trabalhamos aqui com a noção de representação a partir do 
conceito de mapeamento cognitivo, de F. Jameson. Para tanto, o assunto se apóia em procedimentos 
metodológicos fundamentados na leitura: do pensamento de Caetano — manifesto em sua 
música, suas  letras e suas declarações — e de Lina — presente em suas intervenções arquitetônicas 
e sua produção cultural; bem como do pensamento de teóricos da cultura e da arquitetura. Esta 
investigação parte do pressuposto de que não há mapas verdadeiros para mostrar que as imagens 
de uma cidade podem ser representadas por mapas mentais que os citadinos têm na memória; 
assim como revelar que, embora Salvador/Bahia e suas urbanidades estejam no mapa e sejam 
vividas e representadas pela cultura, ainda era necessária uma tradução do posicionamento dos 
indivíduos como seres coletivos numa suposta confusão espacial, numa época de globalização, 
que revalorizasse esse espaço. Noutros termos, um mapeamento cognitivo das leituras, imagens e 
singularidades da cidade do Salvador representativo de uma difícil “colagem dialética”.

Palavras-chave: 
1. Linguagem e cultura. 2. Arquitetura. 3. Música e sociedade. 4. Cultura – Salvador. 

bibliografia
AB’SÁBER, Tales A. M. Lina Bahia Glauber. In: Caramelo, São Paulo, n.4, 1992. 
AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Niemeyer, Arquiteto do Poder. Lina, do Convívio Social. A Tarde, Salvador, 23 out. 1993, p.6-7.
BÁRBARA, Fernanda; OTONDO, Catherine. Sobre uma Arquitetura. Caramelo, São Paulo, v.4, 1992.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
BO BARDI, Lina. Curriculum Literário. In: FERRAZ, Marcelo C. (Coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993. p.9-12.
______. Cinco anos entre “os brancos”. In: FERRAZ, Marcelo C. (Coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993. p.161-163.
______. Centro Histórico da Bahia. In: FERRAZ, Marcelo C. (Coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993. p.270-273.
______. Projeto Barroquinha. In: FERRAZ, Marcelo C. (Coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993. p.276-281.
______. Casa do Benin na Bahia. In: FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993. p.282-287.
______. Casa do Olodum. In: FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993. p.290-291.
______. Ladeira da Misericórdia. In: FERRAZ, Marcelo C. (coord.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes, 1993. p.292-299.
______. Uma Aula de Arquitetura. Projeto, São Paulo, n.133, p.103-108, 1990.
______. Tempo de grossura: o Design no Impasse. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994. 79 p.
______. Ladeira da Misericórdia. Revista do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n.23, p.126-129, 1994.
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.
BUARQUE DE HOLLANDA, Heloísa. Impressões de Viagem - CPC, Vanguarda e Desbunde: 1960/1970. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
199p.
BUARQUE DE HOLLANDA, Heloísa; Gonçalves, Marcos Augusto. Cultura e Participação nos Anos 1960. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
102p.
CANCLINI, Nestor Garcia. Gramsci e as Culturas Populares na América Latina. In: COUTINHO, Carlos Nelson; NOGUEIRA, Marco 
Aurélio (Org.). Gramsci e a América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 1988.
CARDOSO, Lula. A Beleza Poética da Procura. A Tarde, Salvador, 23 out. 1993, p.6.
CARVALHO, Maria do Socorro Silva. Imagens de um tempo em movimento. Cinema e Cultura na Bahia no anos de JK (1956-1961). 
1992. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal da Bahia, Salvador. Salvador, 1992.
ESTEVES JÚNIOR, Milton. Mapeamento Cognitivo. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1999. 7p. (mimeo).
FEATHERSTONE, Mike. Cultura global: introdução. In: ___. (Org.). Cultura global. 
Petrópolis: Vozes, 1995. p.7-21.
FERRAZ, Marcelo Carvalho (Org.). Lina Bo Bardi. São Paulo: Empresa das Artes – Instituto Lina Bo Bardi e P.M. Bardi, 1993.
FERRAZ, Marcelo. A Poesia Vital de Lina Bo Bardi. Folha de São Paulo, 8 dez. 1996, p. 14.
GIL, Gilberto; RISÉRIO, Antonio. O poético e o político e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 263p.
GONÇALVES, João Carlos. O estranho estrangeiro de Caetano Veloso. 1993. 116p. Dissertação (Mestrado em Comunicação e 
Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica, São Paulo. 1993.
GONÇALVES, Marcos Augusto; SILVA, Fernando B. Caetano ataca novo apartheid. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 ago. 1999. 
GRAMSCI, Antônio. Problemas da vida cultural. In: ___. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978. p.343-357.
______. Problemas de crítica literária. In: ___. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978. p.359-365.
______. Literatura popular. In: ___. Obras escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978. p.367-395.
GUEDES, Joaquim. Lembrança de Lina Bo Bardi. Caramelo, São Paulo, n.4, 1992.
GUIMARAENS, Maria da Conceição Alves de. Dois olhares sobre o patrimônio cultural brasileiro: Lina e Lygia. 1993. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 1993.
JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1996. 431p.
______.. Cognitive Mapping. In: NELSON, Cary; GROSSBERG, Lawrence (Org.). Marxism and the interpretation of culture. London: 
MacMillan Education, 1988. p.347-360.
JORGE, Luís Antônio. Lições da Arquitetura Brasileira de Lina Bo Bardi. (mimeo). 9p.
LAURENTIZ, Luiz Carlos de. A beleza poética da procura da liberdade na arquitetura radical: Lina Bo Bardi. Salvador: UFBA/FACOM, 
1998. (Trabalho da disciplina Seminários Avançados I).
______. Lina, cinco anos entre os baianos: análise de um documento. Salvador: UFBA/FACOM, 1998. (Trabalho da disciplina 
Seminários Avançados I.)
______. Um mapa cognitivo para a Bahia: estudo dos usos de espaço em Lina Bo Bardi e Caetano Veloso. Salvador: Faculdade 
de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, 1997. 30p. (Projeto de Pesquisa, Doutorado em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas).
LYNCH, Kevin.  A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70, 1982. 208p.
LUDWIG, Selma Costa. Mudanças na Vida Cultural de Salvador 1950-1970. 1982. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal 
da Bahia, Salvador. 1982.
MAGNAVITA, Pasqualino. Lina Bo Bardi: Salvador, uma Paixão. Projeto, São Paulo, n.155, p.75-78, 1992. 
MENGOZZI, Frederico. Lina Bo Bardi planeja o Pelourinho. Folha da São Paulo, São Paulo, 18 jun. 1991. Ccaderno de turismo, p.6.
MOURA, Milton. O carnaval como engenho de representação consensual da sociedade baiana. Revista do CRH, Salvador, jan./dez. 
1996.
OLIVEIRA, Olívia Fernandes de. Lina Bo Bardi: o movimento moderno como atitude política. In: CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes 
(Org.). (RE)discutindo o modernismo: universidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. 
Salvador: UFBA, 1997. p.173-186.
PEIXOTO, Nelson Brissac. O olhar do estrangeiro. In: NOVAES, Adauto et al. O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p.361-
365.
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tradução de Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1997. p.359-415.



28

Reconstruindo lugares: 
a ação de Lina em Salvador

Maíra Pereira e Andrey Schlee 
doutoranda Univ. de Brasília_prof. Univ. Estadual de Goiás

mai_teixeira@yahoo.com.br
Doutor USP_professor Universidade de Brasília. 

andreyrosenthal@gmail.com.br

A constante estratégia do mercado em transformar a arquitetura em objeto de consumo. Vem 
contribuindo para a sua “espetacularização”. Atitude que inibe um dos principais papeis da própria 
arquitetura, que é o de entender e revelar  a vocação do “lugar”.

Em sentido contrário a essa produção que desconsiderava o “lugar” e as possibilidades de 
valorização das suas especificidades, encontramos na obra da arquiteta Lina Bo Bardi, uma 
arquitetura que procurou compreender o local onde estava sendo inserida, fosse ele natural, 
histórico, urbano ou rural. Uma arquitetura que buscava trazer para dentro de si o universo 
cultural e natural circundante, o revelando posteriormente em formas, cores, texturas; e 
possibilitando, assim, o intercâmbio e diálogo entre arquitetura e entorno. Um processo que se 
inicia com a transformação do local e que culmina na construção do “lugar” pela presença da 
arquitetura, que se entrega a esse contexto, despertando-o e consequentemente valorizando-o.
 
Em relação às obras concebidas para a cidade de Salvador não foi diferente. Durante o período 
que viveu nessa cidade, Lina mergulhou no seu universo cultural, observando o modo de vida 
da sua população, as suas crenças e também suas relações com o ambiente construído e com os 
espaços, públicos ou privados. Diante dessa compreensão, Lina deixou marcado na paisagem o seu 
entendimento sobre a cultura local e o modo de vida soteropolitano. Criou novos “lugares”, em 
localidades até então abandonadas ou degradadas, por meio de uma arquitetura que refletia 
o mundo que estava a sua volta, ao mesmo tempo em que modificava a realidade em que estava 
intervindo.

Todo esse debate sobre a obra de Lina e os lugares criados por ela na cidade de Salvador contribuirá 
em um primeiro momento para um entendimento mais apurada da obra da arquiteta e da sua 
relação singular com “lugar”, mas em um segundo instante será fundamental para enriquecer, com 
experiências advindas do universo bobardiano, a discussão teórica contemporânea que envolve 
o conceito de “lugar” e o de arquitetura como elemento que promove, qualifica e identifica o 
mesmo. 
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Dezembro de 1960, cidade de Salvador. O espaço incendiado do Teatro Castro Alves recebe a 
arquitetura cênica projetada por Lina Bo Bardi para a montagem de “A Ópera dos Três Tostões”, 
peça de Bertold Brecht dirigida por Martim Gonçalves.

Ou melhor:
Dezembro de 1960, cidade de Salvador. O espaço incendiado do Teatro Castro Alves éincorporado 
como elemento essencial da arquitetura cênica projetada por Lina Bo Bardi para a montagem de 
“A Ópera dos Três Tostões”, peça de Bertold Brecht dirigida por Martim Gonçalves.

É sabido que Lina Bo Bardi irritava-se ao ser chamada “cenógrafa”. Considerava-se, simplesmente, 
arquiteta e, como tal, negou a idéia de “cenografia” em sentido tradicional, defendendo, por sua 
vez, o projeto para o espaço teatral como um todo, principio que norteou o desenvolvimento de 
suas “arquiteturas cênicas”. Durante os anos passados em Salvador dirigindo o Museu de Arte 
Moderna, Lina manteve uma estreita relação com a Universidade da Bahia, especialmente através 
da Escola de Teatro, então dirigida por Martim Gonçalves. Da parceria entre Lina e Martim 
resultaram a “Exposição Bahia no Ibirapuera” (1959), assim como as montagens de “A Ópera dos 
Três Tostões” (1960) e “Calígula” (1961), peças teatrais dirigidas por Martim com arquitetura cênica 
de Lina Bo Bardi. As duas montagens baianas inauguraram a produção da arquiteta no campo 
teatral, apresentando elementos essenciais que mais tarde seriam desdobrados e desenvolvidos - 
em contato com aquela que denominou “Civilização do Nordeste”, a arquiteta lançou as bases de 
seu “teatro pobre”, entendido, segundo ela, não no sentido econômico, mas na simplicidade dos 
meios de comunicação.

Para as arquiteturas cênicas de “A Ópera de Três Tostões” e “Calígula”, Lina Bo Bardi apropriou-se 
do espaço semi destruído do grandioso teatro de ópera que nunca chegara a ser inaugurado 
devido à ocorrência de um incêndio. Paredes sujas de fumaça, nada de cortinados ou poltronas 
confortáveis. Em arquibancadas de tábuas brutas montadas sobre a laje do antigo palco o público 
assistiu a Brecht e Camus. Nas palavras de Lina, “meios ‘secos’ e despidos de qualquer manifestação 
supérflua, ligados à expressão mais moderna e válida”.

Tendo em vista a noção de “desvio”, a partir da qual um objeto é deslocado em relação à sua 
forma de uso ou significados habituais, discutiremos a maneira como Lina Bo Bardi se apropriou 
do incendiado espaço do Teatro Castro Alves, re-significando-o no contexto da paisagem e do 
cotidiano da cidade de Salvador.

Apoiando-nos em pesquisa realizada diretamente sobre material do arquivo pessoal de Lina, 
assim como em documentos da imprensa da época, consideramos possível vislumbrar os sentidos 
adquiridos por tal procedimento no conjunto da obra da arquiteta, especialmente no que se 
refere à relação entre arquitetura e teatro, assim como entre história e projeto de arquitetura.
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A idéia do texto é discutir em que medida os estudos para arquitetura cênica e exposições no 
Nordeste brasileiro – ou sobre este – possuem importância na obra da arquiteta Lina Bo Bardi. O 
ponto de partida é o de que a produção da arquitetura como objeto (ou apenas como produção 
de espaços, o que é equivalente), desvincula a sua potencial relação com o habitante, vinculando 
esta relação exclusivamente com o fruidor, na medida em que comparece uma idéia de que o espaço 
é apenas um elemento a abrigar as relações humanas, e não mediador entre elas. 

Considerar a experiência do corpo no espaço representa pressuposto inicial a fim de compreender 
um caráter mais complexo da arquitetura, uma vez que este corpo é a referência de toda ação que 
empreendemos em direção às coisas e de toda a noção que temos da espacialidade. Isso passa pela 
percepção de que existem particularidades espaciais que vão além das características geométricas 
e das propriedades físicas, relacionadas à vinculação entre sujeito e objeto, apresentando a 
diferenciação entre o espaço matemático – mensurável em três dimensões, ao qual se referencia 
costumeiramente – e o vivenciado, vinculado às experiências pelas quais o sujeito passa em 
determinado lugar. 

A produção da arquitetura vinculada às relações entre as pessoas e os lugares pressupõe a 
interpretação do espaço à luz do conceito de habitação. A noção de habitar pode ser relacionada 
à de identificação com os espaços, e isto pode ser transposto para além da casa, considerando 
inclusive espaços de uso coletivo. Assim, na medida em que o ideal de apropriação relaciona-se 
com o de identificar e cuidar, os espaços concebidos em função de distintos modos de habitação 
permitem um incremento em seu potencial de uso, levando em consideração a necessidade da 
arquitetura de abrigar as relações entre pessoas. 

Partindo da idéia de que a consideração do corpo no espaço é fundamental para que se faça 
a plena habitação, o estudo de espaços que abrigam eventos teatrais pode fornecer valores 
projetuais consistentes. Neste sentido, serão analisados alguns projetos de Lina Bo Bardi com 
característica efêmera, como a exposição Bahia no Ibirapuera, de 1959, ou a exposição Nordeste, 
de 1963, que inaugura o uso do chamado Museu de Arte Popular do Unhão. Além das exposições, 
serão analisados os projetos de arquitetura cênica para as peças encenadas no Teatro Castro 
Alves, em Salvador, como a Ópera de Três Tostões, de 1960, e Calígula, de 1961. 

A partir destas análises, a idéia é apresentar a consideração do corpo no espaço como fundamental 
para que a arquitetura seja plenamente habitada, possibilitando o incremento da interação não 
apenas do sujeito com o lugar, mas com os outros sujeitos.
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O presente trabalho narra parcerias criativas entre a arquiteta Lina Bo Bardi e o diretor 
teatral Eros Martim Gonçalves na Bahia entre os anos de 1959 e 1961. Para além das conhecidas 
cenografias das peças A Ópera dos Três Tostões e Calígula, ambas dirigidas por Gonçalves, Lina Bo 
desenvolveu intensa parceria com o diretor pernambucano. 

Já em abril de 1959, Lina Bo, Hans Koellreutter e Gonçalves ministram o curso “’Conversas sobre a 
continuidade histórica da expressão estética do homem – da pré-história à arte contemporânea”’ 
na Escola de Teatro. 

Ainda em 1959, com a colaboração de Lina Bo Bardi, Gonçalves estrutura a participação da unidade 
no IV Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, na Reitoria da Ufba; Em setembro do 
mesmo ano, Gonçalves planeja e realiza, com a concepção arquitetônica de Lina, a participação 
da Escola de Teatro na V Bienal de São Paulo. 

A Exposição Bahia traz fotos de Pierre Verger, Silvio Robatto, Ennes Mello e Marcel Gautherot, as 
carrancas do São Francisco, os objetos do cotidiano e imagens sacra, mostrando as influências 
da cultura africana e do recôncavo baiano. 

Em maio de 1960, Gonçalves e Lina Bo criam um novo projeto, a Escola da Criança, nas dependências 
do Teatro Castro Alves, onde também funcionava o Museu de Arte Moderna da Bahia (Mamb). A 
arrojada unidade de educação infantil  ensina os mais modernos métodos e técnicas de artes 
plásticas e música para crianças. A aula inaugural da Escola da Criança acontece em 25 de maio 
de 1960, com a participação dos 26 professores-bolsistas. 

O Diário de Notícias do dia seguinte abre matéria com declaração de Gonçalves, reforçando os 
objetivos do projeto. Em janeiro de 1961, durante o primeiro aniversário do Mamb, Lina Bo fala 
com animação deste projeto conjunto do Mamb com a Escola de Teatro, afirmando a existência 
de 150 inscritos. 
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Entre setembro e novembro de 1958, o jornal Diário de Notícias, em Salvador/BA, publicou a página 
domingueira Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da vida. Essa página cultural, 
um trabalho inédito em jornais baianos, foi criada pela arquiteta Lina Bo Bardi, responsável pela 
redação, diagramação e ilustração. E, para conversar cientificamente Lina no jornal, optamos 
por investir numa busca metodológica onde, entre outras questões, estejamos promovendo a 
união de duas abordagens – as formais e as sociológicas – na apresentação analítica dos textos 
periodísticos. Assim, justificamos a nossa escolha temática, simplesmente, anunciando a dupla: 
texto e contexto. Porquanto, o nosso apoio metodológico, ponto de partida da conversa, ampara-
se em autores cujas visões científicas, da descoberta ao reconheci mento, pesquisam a imprensa 
escrita: íntima e (cúmplice?) do campo das representações sociais. Um pouco dessa história, menos 
conhecida, da imprensa moderna da Bahia, é o que nos propomos a apresentar. 
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Este trabalho procurou investigar a relação entre dois artistas na Bahia da década de 60, a 
arquiteta Lina Bo Bardi (1915-1992) e o cineasta Glauber Rocha (1935-1981), com a premissa de 
investigar a intersecção fértil entre seus campos de atuação. Este ensaio é uma busca por valores 
e conceitos teóricos que se manifestaram em ambos e que em certa medida alimentaram suas 
produções.

A partir dos diálogos, da participação de Lina Bo Bardi nos sets de filmagem de Glauber Rocha, e 
do envolvimento de Glauber Rocha na montagem de exposições organizadas por Lina Bo Bardi, 
buscamos relacionar as metodologias de seus campos distintos, a arquitetura e o cinema, que 
focaram problemas comuns, perguntas similares, e que resultaram obras que nos emocionam 
e nos ensinam conteúdos semelhantes a respeito da nossa cultura. Na influência da filosofia 
gramsciniana e da cultura italiana encontramos as aproximações estéticas, políticas e processuais 
entre os dois artistas que transformaram suas obras no contato com a cultura popular do sertão. 
O que mobilizou o ensaio foi a procura por estas trocas fecundas que seus olhares distintos 
provocaram na compreensão de momentos importantes da história de nossa arte durante a 
décadas de 60.
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Um dos personagens mais instigantes da cena cultural baiana nas décadas de 1960-70 foi Walter 
Smetak (1913-1984). Suíço, naturalizado brasileiro em 1968, Smetak veio para a Bahia em 1957, 
a convite de Hans Joachim Koellreutter, para lecionar nos Seminários Livres de Música da 
Universidade da Bahia. A mudança para a Bahia e o contato com o cenário cultural de vanguarda 
que ali se delineava constituíram uma virada na carreira de Smetak, pois é neste momento que 
sua obra distancia-se definitivamente da “grande tradição” européia na qual fora formado, para 
assumir a feição de experiência musical de vanguarda. Na Bahia, Smetak construiu uma obra 
extremamente peculiar, que conjugava a composição de música erudita de vanguarda, baseada no 
improviso e nas sonoridades indianas dos microtons, com a construção de instrumentos musicais 
experimentais, que apresentam uma hibridação com o campo das artes plásticas, numa criação 
multidisciplinar. 

A idéia de que “um mundo novo requer uma música nova, e para isso, instrumentos musicais 
diferentes”, permite colocar suas experiências no âmago do Movimento Moderno. Para Smetak, 
a busca de novas sonoridades, que caracteriza a música de vanguarda, seria a porta para um 
novo mundo, a ser construído através da educação das mentes para uma nova estética. Smetak 
costumava atribuir à palavra instrumento a etimologia “instru-mentes” – instruir mentes. Além 
da utilização de materiais “pobres”, quase sucatas, outro aspecto que marca a produção dos 
instrumentos é a busca constante pela simbologia das formas e das cores, decorrente da ligação 
de Smetak com a Eubiose e do desejo de aludir ao simbolismo dos instrumentos primitivos. Neste 
sentido, sua produção musical, na fase baiana, foi acompanhada por uma intensa produção 
teórica de cunho místico-filosófico, constituída por nada menos que 30 livros. 

Nas pesquisas de Smetak, observa-se uma forte interação com o campo das artes plásticas. E, 
embora o principal foco de sua produção fossem os instrumentos musicais, ele construiu também 
esculturas – objetos “mudos” onde a presença do som é apenas aludida. Desta interação decorreu 
sua inscrição na I Bienal de Artes Plásticas na Bahia, realizada em 1966. Ali nasceu a denominação 
plástica sonora, utilizada pelo artista plástico Juarez Paraíso para designar suas obras. Seus 
trabalhos impressionaram a crítica, e o júri da Bienal conferiu-lhe o 1º Prêmio de Pesquisa. 

A premiação na Bienal abriu as portas para a circulação da obra de Smetak no campo das artes 
plásticas. Ele participou de coletivas importantes, como a exposição Nova Objetividade Brasileira, 
realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1967, ao lado de artistas como Anna 
Maiolino, Antonio Dias, Carlos Vergara, Ferreira Gullar, Hélio Oiticica, Ligia Pape e Ivan Serpa, 
dentre outros.   

No entanto, esta circulação parecia a Smetak limitadora das possibilidades de leitura de seu 
trabalho. Num currículo sem data, ele escreve: “Seus trabalhos nem sempre foram entendidos 
em relação aos sons, em si mesmos, limitando-se a conceitos de ‘plástica sonora’.” Como se os 
instrumentos, esvaziados da música, se transformassem em meros objetos de fruição visual. Neste 
sentido, podemos notar que a música erudita de vanguarda teve um destino diferente das artes 
plásticas, pois permaneceu quase desconhecida do público.
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Nesta comunicação, apresento resultados parciais de minha pesquisa de doutoramento, iniciada 
em 2007. Analiso os discursos e a prática social de Lina Bo Bardi e Aloísio Magalhães. Há em ambos 
um envolvimento com o mesmo corpo de questões: as relações entre design, projeto, artesanato, 
industrialização, desenvolvimento nacional e cultura popular. Entre 1950 e 1980, tanto Lina 
quanto Aloísio buscavam criar soluções alternativas para a questão da produção nacional, 
elaborando articulações entre as produções industrial e artesanal, ela no eixo Roma-São Paulo-
Salvador, ele no eixo Recife-Rio de Janeiro-Brasília. Ambos desenvolveram iniciativas no âmbito 
da produção cultural, em diálogo com indústria, comércio e tecnologia e com o campo político. 
Suas reflexões transbordam as áreas específicas de suas atuações profissionais, espalhando-se 
para áreas contíguas, e têm servido como fonte de referências para a formulação de reflexões 
acadêmicas e de políticas públicas nas áreas de design, artesanato e patrimônio cultural. 

Para uma análise substancial do que é feito hoje no Brasil em termos de programas de incentivo 
às áreas acima referidas é de vital importância a compreensão das questões que norteam os 
discursos desses dois agentes culturais. O mesmo se dá com as questões relativas ao design no 
Brasil: de suas relações com o processo de industrialização, com a produção artesanal, e, também, 
com um projeto de país que se formula (e se rediscute) junto à implantação da profissão no país, 
ocorrida por volta dos anos 1950. 

A partir da análise dos discursos de Lina e de Aloísio, observo que ambos agiram no sentido de um 
transbordamento de sua prática profissional em direção à reflexão e à busca por soluções para 
a questão do desenvolvimento nacional, articulado, em seus pontos-de-vista, necessariamente 
aos valores culturais do país. Ambos buscavam criar bases para o desenvolvimento de um desenho 
industrial nacional, contribuindo não apenas no campo projetivo, mas também no campo da 
reflexão e do debate intelectual sobre projeto, que aqui pode ser entendido como: arquitetura, 
design e cultura.

Nesse sentido, podemos afirmar que tanto um quanto o outro, e cada um a seu modo, apresentavam 
visões renovadas do movimento moderno no design, pensando em novas possibilidades de 
diálogo do design com a realidade nacional brasileira. Tendo atuado em frentes diferentes 
aproximadamente no mesmo período de tempo – ela com uma trajetória mais longa que a dele, e 
tendo proposto, cada um à sua maneira, novas possibilidades dentro do campo de projeto, Lina 
teve sua atuação político-cultural (à época baseada em Salvador, Bahia) refreada pela ditadura 
militar que se instalou no país em 1964, enquanto Aloísio encontrou no mesmo regime ditatorial 
o espaço onde desenvolveu sua atuação junto às políticas de design, artesanato e cultura. 

Cabe analisar em que as proposições de ambos se distinguem, e em que elas dialogam, ou seja, quais 
os pontos de encontro, fronteiras e divergências entre as reflexões e as ações de Lina e Aloísio. É 
a isso que me dedico nesta pesquisa.
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_açÕes culturais realizadas por artistas/grupos (Escola de Teatro, a Escola 
de Dança, a Escola de Música entre outros) sobre a obra de Lina Bo Bardi 
e a efervescência artística da Bahia 50/60. 

_ A música de Koellreuter e Smetak, a dança de Yanka Rudska, o teatro 
de Martim Gonçalves, o cinema de Glauber Rocha e demais manifestações 
devem ser consideradas como estímulos para construir diálogos e estabelecer 
novas abordagens, relacionando-se com a cidade, com a sociedade e com a 
produção artística atual.

_Estas açÕes se realizam nos diferentes espaços bobardianos que formam o 
circuito bo.

RESUMOS_INSTALAÇÕES/ APRESENTAÇÕES  SELECIONADAS

RÁDIO, TEATRO E FESTA PARA LINA BO BARDI_Luiz de Laurentiz, Yaska Antunes, Luiz Humberto M. 
Arantes_p.33
EBÓ PARA LINA BO: RITUAIS EM TORNO DO SOLAR DO UNHÃO_riverão_p.34
BAHIA DE TODOS OS SANTOS_luiz flórido, isabel flórido_p.35
CINQÜENTA MAPAS DA PRESENÇA DE LINA BO BARDI NA BAHIA_milton Estevez Junior_p.36

depoimento
MARIA LUIZA D’OREY LACERDA SOARES_ ‘casa do jardim de cristal ‘ originalmente  ‘casa valeria 

cirell’_p.41
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O mote para este trabalho tripartido em um programa de rádio diário durante o evento e uma 
festa de aniversário é a história de vida pessoal e profissional de Lina Bo Bardi dentro e fora do 
Brasil. A fundamentação teórica são os próprios escritos dela sobre cultura artística e cultura 
de vida. 

Rádio

Quando o casal Bardi aportou no Brasil em 1946, vivíamos aqui a época de ouro dos cantores 
do rádio. Um ano após a chegada do casal, o empresário das comunicações Assis Chateaubriand 
convidou o professor Bardi para fundar e dirigir um museu de arte no Brasil — como esclarece 
Lina, que também projetou a sede de tal museu, em São Paulo, e publicou suas páginas culturais 
no Diário de Notícias de Chateubriand. Queremos brindar essa arquiteta ítalo-brasileira com um 
programa de rádio porque, se em pleno momento criativo de sua vida a comunicação contribuiu 
para tantos projetos denominados por ela de arquitetura, em seu Curriculum Literário ela 
memorializa a importância do rádio nas noites do período de guerra em 1944. Diz ela: “escondida, 
escutava a rádio BBC de Londres, que todos os dias abria a sua transmissão internacional com a 
V Sinfonia de Beethoven. Acompanhava atentamente as notícias sobre a heróica resistência em 
Stalingrado”.

Proposta 1

Criar um programa de rádio, com duração de uma hora por dia, a ser veiculado por uma das rádios 
universitárias da FACOM-UFBA ou UFBA ou por uma rádio comunitária de Salvador (BA). Estudar 
a possibilidade de essa programação estar no site do evento ou em algum blog universitário. A 
proposta prima por essa exploração sonora que visa veicular tanto obras musicais selecionadas 
com base numa pesquisa aprofundada sobre a relação entre Lina e a música quanto outras 
intervenções em áudio. 

Festa – Proposta 2

Fazer um concurso de bolos de aniversário para a festa de encerramento do evento bobardiano 
no restaurante Coaty, na ladeira da Misericórdia. Como faz 50 anos que Lina Bo Bardi esteve na 
encruzilhada Bahia–Nordeste e que dia 5 de dezembro ela faria 95 anos, por que não encerrar 
essa comemoração dupla com bolos de aniversário inspirados nas obras dela? Entre a eat-art e a 
maquete, a gula e nosso desejo. 

O concurso de bolos de aniversário será aberto a quem quiser participar, individualmente ou 
em grupo; basta se inscrever no evento. Deveremos compor duas comissões julgadoras para a 
premiação: uma — a popular — escolherá o bolo tido com esteticamente mais bonito; a outra — a 
intelectual — provará dos bolos e dará o prêmio ao bolo mais saboroso. 

O prêmio serão livros e mais livros sobre Lina — para isso, entraremos em contato com as editoras 
do Brasil que publicaram livros sobre ela. Por fim, cantaremos PARABÉNS para Lina e comeremos 
os bolos...

Palavras chaves: programa de rádio, teatro, aniversário, concurso de bolos.

Rádio e festa para Lina Bo Bardi
Luiz de Laurentiz _professor Fac. Arquitetura/UFU_Uberlândia
delaurentiz@terra.com.br
Yaska Antunes _professora Escola de Teatro/UFU_Uberlândia
yaskaantunes@fafcs.ufu.br
Luiz Humberto M. Arantes _professor Escola de Teatro/UFU
lharantes@yahoo.com.br



38 A partir de um projeto que situa o processo de sedimentação no espírito humano das conquistas 
de experiências culturais coletivas denominada Culturmorfologia pelo pioneiro Leo Frobenius 
(etnólogo, antropólogo e arqueólogo, 1873-1938) na sua pesquisa in loco na África, descobre-se 
no Brasil (Bahia) a síntese dos anais da trajetória humana sobre a Terra perfeitamente apoiada 
à pós-ideologia, ou melhor, ao quase-método da antropofagia designada pelo poeta Oswald de 
Andrade (1890-1954). 

Neste percurso de sentido certo a seleção baseou-se no vigor porta-estandarte de nossa formação 
civilizadora: o negro e o índio, o africano, o afro-brasileiro. Recolhe-se seus frutos: o iorubá, a 
percussão e seus timbres diversos e incomuns à música ocidental. Tudo é Brasil e aqui “são coisas 
nossas / são nossas coisas” (Noel Rosa). 

Da cosmologia vivificada na África na intensa tradição oral em que são cantadas, ao estudo 
apurado da língua e dos instrumentos, tudo é canto e “o canto é que faz cantar” (Fernando 
Pessoa). É a revelação do fundamento da melopéia (criado / descoberto por Ezra Pound, poeta 
americano, 1885-1971) da poesia onde se ergue o transe e a dança para saudar em terra o vão dos 
vivos que voaram. De acordo com Max Bense (pensador alemão que por mais de uma vez visitou o 
Brasil, pais que por demais admirava) “as máscaras se esgotam, as personagens não”, assim um-a-um 
em um coro único e afeito à sincronia que pertence ao cosmos como a vida e sua invenção que 
“batemos cabeça” para os convidados: Glauber Rocha, Walter Smetak, Joaquim de Sousândrade, Leo 
Frobenius, Oswald de Andrade, Castro Alves, Pedro Kilkerry, Dorival Caymmi, Carmem Miranda etc 
atuando sob o princípio da não-representação, como nas sessões de candomblé. 

Para abertura desse culto da nova idade convocamos Gregório de Matos, poeta primaveril da 
terra primeira na voz de Caetano Veloso (“Triste Bahia”, presente no álbum “Transa” de 1972) e 
para fechar nossa gira João Gilberto canta “Eu vim da Bahia” de Gilberto Gil (presente no álbum 
“João Gilberto” de 1971). Ali, se apoderando do espaço “deixado como indefinido, para adquirir sua 
função” como queria Lina Bo Bardi, recebendo os INSURGENTES que descem da escada em espiral 
galáctica como o universo espiralado, como em tudo nele é no centro do Solar do Unhão de 
Salvador em frente ao mar, sob o sol que nos dá seu Saravá.

palavras-chave: Culturmorfologia, Não-Representação, Espaço.

EBÓ PARA LINA BO:
RITUAIS EM TORNO DO SOLAR DO UNHÃO

Riverão_processos@riverao.com.br
Diego Sampaio Dias_Criador, Roteirista e Diretor Geral 

Victor Serra a.k.a Walter Vetor_Criador, Roteirista e Dir. de Criação 
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Belvedere da Sé: um espaço assim nomeado requer uma reflexão mais aprofundada sobre a noção 
de “FÉ“, sobre as relações com o lugar onde se situa e com a história que representa.

A palavra Belvedere significa “Bela Vista”, um mirante no espaço urbano, que constrói e revela a 
paisagem do encontro da cidade de Salvador com a Baía de Todos os Santos.

A “CRUZ CAÍDA” trata-se de um objeto extraído do imaginário arquitetônico. Logo, deve ser 
contextualizado para se entender o monumento dentro da singularidade de seu nome de 
batismo. 

Em sua tradição, a CRUZ é um marco vertical na paisagem. Seu mito narra a pretensão humana 
sobre o absoluto. Uma CRUZ capaz de restaurar a unidade perdida na origem do universo entre a 
sensação e a consciência, a matéria e o espírito, entre o humano e o divino, a terra e o céu.

O monumento existente não pousa num espaço ideal, mas se instala num lugar específico com 
o qual dialoga, reivindicando a atualização permanente de seus significados. No Belvedere da 
Sé, a “CRUZ CAÍDA” se concretiza com uma geometria abstrata de aço: projeta-se em direção ao 
chão, em busca da dimensão plana, terrestre, uma humanização horizontal, despindo-se de sua 
verticalização divina.

Contudo, esse sentido de evasão idílica do lugar deve ser confrontado: imagens de santos declaram 
um paradoxo com o intangível, transgredido pela materialização de “TODOS OS SANTOS“. Onde 
outrora sua forma só era completa e visível através da imaginação, surge um tapete - um mosaico 
de imagens supra-humanas. Desse modo, seu significado se concretiza.

O resultado projetual explora essa interpretação de fronteiras - territoriais, temporais, simbólico-
culturais. Entre os limites extremos onde se situa, não percebo o Belvedere da Sé como um lugar 
dicotômico, que impossibilita diálogos ou correspondências. Pelo contrário, é um espaço onde 
diferentes realidades se aproximam e se comunicam. Ser “fronteira” lhe confere uma condição 
única, com um potencial infinito de revelar a cultura e a fé de um povo numa cidade de tradição 
religiosa.

A instalação artística contará com a participação dos fiéis, que partilharão a devoção sincrética 
dos santos e orixás com imagens que serão depositadas no chão. Esses ícones construirão o tapete 
de ‘santinhos’, que se funde com a praça elevada, expondo seu significado latente. Sendo assim, 
conduz-se o olhar, num primeiro momento, à bela vista do piso. Em seguida, à cidade “histórica” 
do entorno para, finalmente, projetá-lo à imensidão do horizonte, ao infinito, que é intuído na 
impossibilidade de uma visão absoluta da paisagem.

BAHIA DE TODOS OS SANTOS
LUIZ FLÓRIDO _arquiteto /UFRJ
luizflorido@gmail.com
ISABELA FLÓRIDO _Jornalista /PUC_RJ
 isabelaflorido@gmail.com



40 Esta proposta trata de uma curadoria para uma mostra de 50 mapas, a serem feitos por diversas 
pessoas convidadas (dentre arquitetos, artistas visuais, estudantes em geral, músicos, pessoas do 
teatro, intelectuais, pessoas de pequenas, médias e grandes posses) para retratar a presença de Lina 
Bo Bardi na Bahia. 

Para tanto, “presença” será entendida como passagem ou permanência, como reminiscências 
presentes na concreticidade do território ou no imaginário de seus ocupantes, como fugacidade 
das idas e vindas de dona Lina ou da transcendência e pregnância que ela conferiu às suas 
obras. 

Curadoria será entendida como modo de seleção dos autores dos trabalhos — a serem 
elaborados exclusivamente para a mostra. Antes de um roteiro prévio (territorial, temático ou 
de qualquer outro tipo) a ser respeitado pelos autores, os curadores vão elaborar os “contornos 
conceituais” do que se considera como mapas cognitivos à luz do conceito amplo de mapa como 
recurso e instrumento de representação para tornar algo presente novamente e do conceito 
amplo de conhecimento como produção de subjetividade e relações intersubjetivas. Assim, antes 
de se configurar um acervo meramente expositivo (restrito a certas normas que limitariam a 
criatividade dos trabalhos e os conduziriam a certa “previsibilidade”), a mostra contará com a 
compreensão de cada autor sobre os desafios nela envolvidos e definirá a organização de cada 
mapa para se explorarem o potencial cognitivo e a participação experimental do próprio público 
— tido como algo mais que meros espectadores. 

Esta proposta pretende inscrever-se no Circuito Bo, e para sua realização escolhemos como base 
territorial o Solar do Unhão.

Palavras-chaves: 1. Mapeamento cognitivo. 2. (re)presentação. 3. (re)memorização.

Cinqüenta mapas da presença de Lina Bo 
Bardi na Bahia

Milton Esteves Junior 
Doutor em teoria e história e 

professor da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
m.estevesg3@gmail.com
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depoimento_ Maria Luiza d’Orey Lacerda Soares
‘casa do jardim de cristal ‘
 originalmente  ‘casa valeria cirell’
paisagista, escritora
mldols@yahoo.com.br

A Casa foi comprada em 1973 , por Guilherme Giorgi Lacerda Soares e Maria Luiza d´Orey Lacerda 
Soares.

Tinha muito trabalho:  arrumar o jardim, fazer uma reforma elétrica ; combinamos de fazer 
economia e não viajar algum tempo para investir na moradia.  Minha mãe Maria Eleonora de 
Odivellas deu para nós os móveis que pertenciam a família.  A mãe do Guilherme, Amélia Giorgi 
de Lacerda Soares, contribuiu também para essa aquisição.  Com o tempo, fomos realizando o 
sonho de ter esse paraíso que nos foi dado por Deus.  Nossa casa foi feita pela Lina Bo Bardi, o 
jardim, aos poucos, por mim, e o nome dado à casa, pelo meu amigo Francisco Brennand:  “Casa do 
Jardim de Cristal”.”Continuei trabalhando para a casa,, fizemos posteriormente uma reforma na 
Torracia.  Fiz um Museu de Affiches, um quarto de hóspedes e um quarto para o meu trabalho com 
as plantas.  Guilherme fez uma cascata que cai do telhado com a água da piscina.  Certa vez, numa 
viagem a Paris, percebi que estavam fazendo cursos de Arte Japonesa na Bagatelle, me inscrevi 
para a Arte de Bonseki e, neste momento, tive a idéia de fazer um jardim de cristal em casa, desejo 
realizado quando voltei de viagem”.

“Quando a Casa da Fazenda começou a ser restaurada pela Academia Brasileira de Arte Cultura 
e História, fiz a entrada com árvores da Mata Atlântica e doei para meus vizinhos e amigos da 
ABACH.

“Fiquei encantada quando recebi a visita de Arquitetos da Universidade de Arquitetura de Veneza. 
Os desenhos técnicos da Casa do Jardim de Cristal, feitos pela Arquiteta Lina Bo Bardi e as fotos 
tiradas a pedido de Antonella Gallo estiveram, recentemente,  expostas na Galeria Internazionale 
de Arte Moderna di Ca`Pesaro”.

Refletindo nas maravilhas da natureza inspirei-me na construção de uma nova casa.  Fiz um 
projeto e parti em busca de relizá-lo, ou seja, construir um jardim todo de cristal, em nossa casa.  
A idéia seria fazer dela um monumento no meio da natureza, sem prejudicar essa reserva natural, 
pois Deus está presente nela!  Na natureza existemanimais, as aves, que enfeitam os jardins!.  O 
cantar dos pássaros, o barulho das águas, tudo é belo!

Por intermédio da minha amiga Maria Sylvia Levy, conseguimos comprar nossa casae ela, 
partilhando nossa alegria, escreveu no livro que possuo, para registrar as opiniões dos visitantes: 
Encanta-me a lembrança de ter sido eu a encontrar a casa de Maria Luiza e Guilherme.  O projeto 
de Lina Bo Bardi atingiu a excelência pelas mãos de Maria Luiza com a natureza e as obras de aete 
dos donos da casa, plantas flores raras foram carinhosamente espalhadas por todos os lados.  
(Maria Sylvia Levy).

Quando comecei a fazer o Jardim de Cristal, pensei na escolha dos materiais com sutileza e 
delicadeza.  A maneira de integrá-los com os elementos da natureza e de arte em especial, as pequenas 
esculturas nos arranjos das plantas, os cuidados com cada uma delas, espaço e canto,cantos que 
recantam e recoam dentro e fora de uma poética arquitetura.

PALAVRAS-CHAVE: Casa; Jardim; Cristal 
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anotações, rabiscos, contatos, reflexões...
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