
H 
ouve um tempo em 
que o terceiro museu 
em importância da 
América Latina prima
va pela segurança ze

ro. Apenas uma porta de vidro sepa-
rava o ambiente externo, a rua, da 
área da exposição, onde se encontram 
obras de autores valorizadíssimos, 
como Picasso, Modigliani e Matisse. 
"O risco de ocorrer um roubo era 
grande", admite o diretor da insti
tuição, o Museu de Arte Contempo
rânea (MAC) da Universi
dade de São Paulo (USP), 
José Teixeira Coelho Netto. 

Mais problemas? O 
prédio fora projetado para 
ter um sistema de ar-con
dicionado, mas ele nunca 
fora instalado. Assim, o 
edifício não tinha nem 
mesmo ventilação natural, 
por mais precária que fos
se. "O calor era insuportá
vel, o prédio era uma ver
dadeira estufa, as pessoas 
não conseguiam ficar meia 
hora no museu': diz Coe
lho Netto. O problema não 
ficava nisso. O forte calor 
ameaçava a própria integri
dade das obras. 

Um acervo muito 
valioso agora protegido 
MAC ganha mais segurança e conforto para os visitantes 

com luminárias comuns, as mesmas 
usadas em fábricas e escritórios, 
francamente desaconselháveis para 
um ambiente de exposições. 

Umidade - Felizmente, as mudanças 
começaram. Em boa parte, com o 
uso de uma verba de R$ 2,6 milhões 
do Programa de Infra-Estrutura da 
FAPESP. Mais da metade dessa ver
ba foi aplicada na instalação de um 
sistema de ar-condicionado que não 
se limita a tornar mais confortável a 

vida de visitantes e funcionários. Tec
nologicamente bastante avançado, ele 
controla eletronicamente não só a 
temperatura, mas também a umida
de relativa do ar, algo importantíssi
mo para a preservação das obras. 

Não foi um trabalho fácil pôr 
esse ar-condicionado em funciona
mento. A infra-estrutura para a ins
talação dos equipamentos já existia. 
Mas as tubulações eram imensas e, 
em certos casos, chegavam a cobrir 
metade de uma parede. A solução foi 

instalar paredes falsas de 
placas de gesso, correndo 
ao longo das paredes de al
venaria. Com isso, ficaram 
cobertas as imensas bocas 
de ar. Ganhou o museu. O 
equipamento ficou total
mente embutido e as no
vas paredes estão livres 
para a colocação de qua
dros, sem poluição visual. 

A lista continua. O sis
tema de proteção contra 
incêndios era pouco mais 
do que alguns extintores 
espalhados pelo edifício, 
nada adequado para um 
museu desse porte. O mí
nimo que se podia dizer 
para a distribuição de es
paços era que se tratava de 
algo muito ruim. A ilumi
nação, precária, era feita 

Fachada do MAC: maior coleção de arte moderna do Brasil 

Para melhorar a segu
rança, a área de exposições 
foi recuada e agora fica iso
lada do saguão de entrada, 
protegida por portas mais 
resistentes. O MAC ganhou, 
também, um sistema de 
combate a incêndios muito 
eficiente, semelhante ao 
instalado no Museu do 
Louvre, em Paris. Se um 
sensor detecta um foco de 
incêndio, o sistema lança 
automaticamente na área 
afetada um gás inerte pres
surizado, o FM-200, que 
apaga as chamas sem cau
sar danos a pessoas ou às 
obras. A liberação do gás 
só se limita à área identifi
cada pelos microprocessa-
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A Negra, de Tarsila do Amarai: 
pintado em 1923, é considerado por 
muitos críticos o quadro mais 
representativo do Modernismo brasileiro 

dores do sistema como a do foco de 
fogo. Não chega a outros lugares. 

Movimentos - Exagero? Provavel
mente, não, se for considerado ova
lor do acervo do MAC. "O museu 
tem a maior e mais importante cole
ção de arte moderna e contemporâ
nea do Brasil", declara o diretor Coe
lho Netto. Entre óleos, gravuras e 
esculturas, o MAC tem cerca de 8 
mil obras, mais, por exemplo, do que 
o Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (Masp). O acervo fixo repre
senta praticamente todos os princi
pais movimentos artísticos do século 
20, tanto os aparecidos no exterior 
como no Brasil. 

Entre os artistas estrangeiros com 
obras no MAC estão, por exemplo, 
Picasso, Modigliani, De Chirico, Lé
ger, Matisse, Kandinsky, Max Ernst, 
Morandi, Appel, Albers, Vasarely, Fon
tana, Calder, Rauschenberg e Was
selman. Entre os brasileiros, Tarsila 
do Amaral, Anita Malfatti, Portinari, 
Goeldi, Flávio de Carvalho, Walde
mar Cordeiro, Lygia Clark, Hélio Oi-
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Bandeirinha, 

Auto-retrato de Modigliani: obra do museu 
mais requisitada para exposições no exterior 

de Alfredo Volpi : 
tela de 1958 

ticica, Volpi, Mario Zanini, Bonadei, 
Gomide, Antônio Henrique Amaral, 
Nelson Leirner, Tomie Ohtake, Ma
nabu Mabe, Aguilar, Paulo Pasta, 
Evandro Jardim e Regina Silveira. 

Quando aparece uma oportuni
dade de um acesso mais fácil, mes
mo em condições menos ideais, · 
esse acervo é bastante apreciado pelo 
público. Uma exposição realizada 
pelo MAC na Galeria da Fiesp, em 
São Paulo, entre abril e agosto de 
1999, atraiu nada menos de 90 mil 
pessoas, recorde para exposições de 
um acervo nacional. Outra medida 
do valor do acervo do MAC é a fre
qüência com a qual suas obras são 
solicitadas para exposições em gran
des museus internacionais. Já foram 
formalizados empréstimos, por 
exemplo, para instituições como o 
Museu de Arte Moderna de Nova 
York (Morna), o Museu Nacional da 
Alemanha, de Berlim, e a Fundação 
Antoni Tapies, de Barcelona. 

Modigliani - Uma das obras mais re
quisitadas pelos museus estrangeiros 

é um dos destaques do museu, o 
único auto-retrato pintado pelo pin
tor e escultor italiano Amedeo Mo
digliani. "Trata-se de uma obra fun
damental para qualquer exposição 
desse artista': diz Coelho Netto. Ou
tra obra muito requisitada é A Ne
gra, de Tarsila do Amaral, considera
do o quadro mais representativo do 
Modernismo brasileiro. Mas o acer
vo tem outras preciosidades, como 
algumas dezenas de obras deDiCa
valcanti, 21 telas de Volpi e mais de 
100 gravuras de Renina Katz. Na úl
tima Bienal de São Paulo, em 1998, 
havia nada menos do que 40 obras 
do MAC nas paredes de exposição. 

Mas algumas das preciosidades 
existentes no museu ainda estão sen
do descobertas. O MAC tem um ar
quivo permanente. Parte do seu con
teúdo ficou guardada em pacotes, 
ignorada, quando o acervo foi trans
ferido do prédio antigo, no Parque 
do Ibirapuera, para o edifício novo, 
no campus da USP. Para organizar e 
tornar esse material acessível, com
posto principalmente por cartazes e 
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Figuras, de Pablo 
Picasso: obra de 1945, 
valorizada pelo novo 
sistema de iluminação 

objetos doados por artistas, era pre
ciso especialmente verba - e, mais 
uma vez, ela foi conseguida com a 
ajuda do Programa de Infra-Estru
tura da FAPESP. 

"O que tínhamos antes, guarda
do na USP ou no Ibirapuera, era um 
arquivo morto, empilhado em con
dições inadequadas, dentro de caixas 
ou pacotes, como veio quando foi 
doado pelos artistas': diz a especia
listá em documentação Silvana Kar
pinski, uma das responsáveis pelo 
trabalho, em conjunto com a dire
tora da Biblioteca do MAC, Dina 
Elizabeth Uliana. "Agora, temos um 
arquivo vivo, em condições de rece
ber pesquisadores, com fácil acesso 
ao que quiserem consultar", prosse
gue Silvana. 

Armários especiais - O trabalho de 
abertura do arquivo revelou muitas 
surpresas, como, por exemplo, os 
documentos pessoais do artista Er
nesto de Fiori, espalhados entre o 
material. Todos os documentos fo
ram tratados e a maioria está guar-
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O Implacável, bronze de Maria Martins: esculturas também ganharam espaço 

dada em arquivos deslizantes de aço. 
Alguns cartazes e outros documen
tos de manuseio difícil foram para 
armários especiais. O acervo foi di
gitalizado e gravado em CD-ROM. 
"Não há mais o risco de parte se per
der ou se deteriorar': afirma Silvana. 

A reforma feita no prédio do 
campus da USP também melhorou 
o arranjo das áreas de exposição. 
Antes, o museu funcionava num 
único salão. Agora, está dividido em 
oito seções. Com isso, ganhou -se fie-

Nu, de Ismael Nery: destaque 
para obras contemporâneas brasileiras 

xibilidade na hora de distribuir as 
obras a serem expostas. A ilumina
ção também mudou. Todas as anti
gas luminárias foram substituídas. 
As novas foram especialmente pro
jetadas para o museu. É possível, 
com elas, direcionar e controlar a 
quantidade de luz em cada uma das 
seções do MAC. 

A readequação de espaços per
mitiu a duplicação da reserva técni
ca, os locais onde ficam as obras que 
não estão em exposição naquele 
momento. Com isso, foi possível tra
zer parte do material que continua
va no prédio do Ibirapuera - cerca 
de metade do acervo-, onde as con
dições de segurança continuam a ser 
ruins. "Ainda faltou espaço para aco
modar todo o acervo no prédio da 
USP, mas agora o museu está muito 
mais tranqüilo com relação à segu
rança': declara Coelho Netto. As prin
cipais obras estão todas no MAC. 

Grande Galeria - Das oito galerias em 
que está agora dividido o prédio 
novo, quatro ficam na Ala Oeste do 
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edifício e duas, gêmeas, no centro. O 
grupo se completa com uma Alta 
Galeria, para peças de parede de 
maior porte, e uma Grande Galeria, 
preparada como um espaço especi
almente adequado para a apresenta
ção de obras contemporâneas. 

As mudanças parecem estar 
agradando. O museu que reabriu as 
portas em dezembro do ano passa
do, depois de sete meses de reforma, 
decididamente não é o mesmo. A 
média de visitantes, que era de 30 
pessoas por dia antes da reforma, 
passou para 80. No primeiro dia de 
reinauguração, recebeu 2 mil pes
soas, número nunca antes atingido 
na sua história. 

A entrada envidraçada permane
ce, chamando a atenção entre os ou
tros prédios da rua da Reitoria, no 
campus da USP. O concreto aparen
te tratado e a instalação de painéis de 
vidro fumê e de uma marquise de 
proteção da entrada principal de
ram uma nova aparência à fachada. 
O saguão de entrada ganhou uma 
pequena loja para a venda de lem-
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Obras de Henri Matisse, Fernand Léger, Cândido 
Portinari, Nelson Leirner, Hélio Oiticica e 

Emil iano Di Cavalcanti: museu mais avançado do Brasil 

branças, a exemplo de outros gran
des museus do mundo. Em breve, 
estarão funcionando também locais 
para a venda de café e lanches. Os 
domos de fibra de vidro da cobertu
ra foram substituídos por lajes de 
concreto, aumentando a segurança e 
a resistência à água da chuva. 

Obra Nova - Coelho Netto conta que 
as reformas tiveram grande reper
cussão também no meio artístico. 
Dos cem artistas convidados para a 
inauguração da Obra Nova, a mos
tra que marcou a reabertura do mu
seu depois da reforma, 97 confirma
ram imediatamente a presença e os 
outros justificaram a ausência, com 
problemas pessoais ou viagens ao 
exterior. "Os artistas também têm 
comparecido mais ao museu", afir
ma o diretor. "Muitos chegaram a fi
car impressionados com o aspecto 
moderno e agradável do prédio", 
acrescenta. 

Houve casos em que esse reco
nhecimento teve caráter mais práti
co. Vários artistas ficaram tão mo ti-

vados com a renovação do MAC que 
decidiram contribuir para o acervo 
do museu. Em poucas semanas, fo
ram feitas mais de 20 doações, inclu
sive por parte de artistas tão conhe
cidos como Cláudio Tozzi, Ubirajara 
Ribeiro, Maria Bonomi, Archangelo 
Ianelli e Renina Katz. 

Obras em papel - Depois da iniciati
va da FAPESP, outras doações im
portantes começaram a chegar ao 
museu. Por exemplo, a Vitae, uma 
associação que apóia projetas nas 
áreas da cultura e da educação, enca
minhou R$ 98 mil para o organismo 
da USP. A verba foi usada para pagar 
parte das despesas de instalação de 
uma sala especial para a preservação 
de obras em papel. A empresa de 
marketing Thompson está prepa
rando gratuitamente um projeto de 
divulgação do museu. E uma empre
sa de transportes, a Alves Tegan, leva 
gratuitamente as obras do MAC 
para exposições em outros locais. 

A sala das obras em papel, o Gabi
nete de Papel, levou especialmente em 
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Interior do MAC: museu mantém laboratórios e estrutura de apoio a pesquisadores 

conta as necessidades dos pesquisa
dores, além do interesse do público. 
As obras não ficam propriamente ex
postas, mas guardadas em gavetas 
especiais. Assim, cabem no local 400 
obras, quando, numa exposi
ção comum, não seria possível 
guardar a décima parte desse 
total. O museu coloca o Gabi
nete de Papel num conceito que 
chama de atendimento varia
do, atendendo simultaneamen
te pesquisadores, artistas, edu
cadores e o público em geral. 

Além de suas obras e de uma estru
tura de apoio a pesquisadores, o 
MAC mantém, também, um con
junto de laboratórios de conserva
ção e restauro. Também nessa área a 

Estrutura de apoio - "Tecnolo
gicamente, o MAC é hoje o 
museu mais avançado doBra
sil': afirma Coelho Netto, "e, 
em termos de agradabilidade 
e de adequação de espaço, está 
entre os melhores da América 
do Sul". O diretor lembra que 
essas qualidades são funda
mentais para um organismo 
criado não só para apresentar 
belas exposições, mas também 
para dar apoio à pesquisa. 

O diretor Coelho Netto: estrutura pode ser 
comparada à dos maiores museus estrangeiros 

PESQUISA FAPESP 

FAPESP esteve presen
te, com investimentos 
em projetas de caráter 
científico. 

Também é impor
tante lembrar que o 
MAC tem uma divisão 
de ensino e de ação cul-
tural, que atua junto 
com as escolas públicas 
de São Paulo. São fre
qüentes, por exemplo, 
as visitas monitoradas 
de alunos de escolas 
primárias às suas insta
lações. O MAC organi-
za, no momento, um 
manual para os profes
sores, destinado a aju
dá-los a preparar seus 
alunos para visitas des
se tipo. Há também 
programas orientados 
para crianças com defi
ciências físicas e men
tais, contando inclusi
ve com materiais e 

atividades dirigidos para esse públi
co especial. 

Doação - Coelho Netto afirma que a 
participação da FAPESP vem sendo 
decisiva para a vida do museu. Ele 
declara que o primeiro grande mo
mento do MAC ocorreu em 1963, 
quando o casal Francisco Matarazzo 
Sobrinho e Yolanda Penteado doou 
as obras de arte de suas coleções par
ticulares e as que constituíam o en
tão Museu de Arte Moderna (MAM) 
à USP. A universidade, em troca, se 
comprometeu a criar o MAC e a 
construir um prédio para abrigar 
esse acervo. Esse prédio é o atual, na 
rua da Reitoria, inaugurado em ou
tubro de 1992. 

O segundo grande momento da 
instituição, na opinião do diretor, foi 
quando o MAC, com o apoio da FA
PESP, pôde montar uma infra-es
trutura comparável à dos grandes 
museus internacionais. "Sem dúvi
da, trata-se do segundo aconteci
mento mais marcante da vida do 
museu", declarou. 
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