
O caráter itinerante e temporário da

mostra, em sintonia com o traço irreveren-

te do movimento cultural que ela expõe,

serviu de inspiração aos arquitetos no

projeto museográfico. Assim, as peças e

o cenário da exposição são feitos com an-

daimes, ou seja, materiais e sistema de

montagem encontrados em construções

contemporâneas pelos quatro continentes.

Lina Bo Bardi, que tem trabalhos ex-

postos na mostra, serviu igualmente de

referência aos arquitetos. Merten Nefs,

um dos colaboradores do projeto, ao lado

de Renata Azevedo, relembra os andai-

mes utilizados pela arquiteta no Teatro

Oficina, em São Paulo, reformado nos

anos 1990 segundo concepção de Lina.



Em Tropicália, os andaimes fazem as

vezes de vitrines, bancadas, plataformas

de piso e elevadas, rampas, escadas e

passarelas, que, "pela linguagem precá-

ria e temporária, atuam como elementos

estranhos ao museu", explica Merten.

Além de prático, uma vez que a

estrutura expositiva não precisa ser

transportada - filiais de uma empresa

multinacional de origem alemã forne-

cem e instalam os andaimes nos vários

museus -, o projeto revela-se versátil

frente às diversas arquiteturas e dispo-

nibilidades espaciais para a mostra.

Na exposição inaugural, por exemplo,

ocorrida em 2005, no Museu de Arte Con-

temporânea de Chicago, nos Estados >



Unidos (desenhado em 1993 pelo arquite-

to alemão Josef Paul Kleihues), o generoso

pé-direito e a setorização ortogonal e si-

métrica do edifício disponibilizaram a

inserção de plataforma e volume aéreos.

No interior das duas salas expositi-

vas, a plataforma funcionou ora como

demarcação de piso, ora como observa-

tório elevado, posicionado em uma das

extremidades longitudinais do museu.

A interferência dos andaimes foi ainda en-

fatizada por todo o espaço, tendo em vista

o volume metálico suspenso que atraves-

sou o hall central de entrada da edificação.

Já na exposição em Nova York, no

museu The Bronx, a descontinuidade

dos interiores fez surgir uma mostra des-

membrada em pequenas salas, sem a

interferência de elementos aéreos, mas

com versatilidade na conformação de vi-

trines, bancadas e plataformas de piso.

Destaca-se a sutil intervenção concebi-

da por Vinícius Andrade, Marcelo Morettin >





e equipe no sistema dos andaimes. Uma

espécie de lingüeta metálica torna possível

a inserção de anteparos planos nas faces

ortogonais, sejam eles vidros transparentes

ou painéis de madeira para a circulação

e fixação de peças gráficas. Dessa forma,

o projeto adapta-se a demandas exposi-

tivas diversas, a exemplo da recorrente

necessidade de proteção de obras raras.

Tropicália reúne cerca de 250 peças,

entre obras e instalações de Hélio Oitici-

ca, Lygia Pape, Lina Bo Bardi, Marcelo

Nitsche, Rubens Gerchman, Rodrigo Araú-

jo, Marepe e Antônio Dias, entre outros,

assim como capas de discos, vestuário,

pôsteres, anúncios, livros, documentários

e material de teatro e televisão. Além das

instituições norte-americanas, também a

galeria Barbican, de Londres, e Haus der

Kulturen der Welt, de Berlim, abrigaram

em 2006 a mostra, organizada em conjun-

to pelos museus de Chicago, do Bronx e o

Gabinete de Cultura de São Paulo. (E. G.) *
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