
Má ousadia, drama e uma coleção que formou diferen-

tes gerações de brasileiros. Esse é um resumo possí-

vel para a história do Museu de Arte de São Paulo, o

Masp, fundado em 2 de outubro de 1947 e que chega agora

aos 60 anos. Entre os mais importantes museus da América

Latina e do hemisfério sul, o acervo do Masp se destaca como

o maior, quantitativamente e qualitativamente. A coleção de

mestres internacionais supera qualquer museu mexicano.

Suas obras são indiscutivelmente superiores às do Museo Na-

cional de Bellas Artes, de Buenos Aires. A National Gallery of

Victoria, em Melbourne, a maior e mais antiga galeria de arte

da Austrália, também é superada pelo Masp no que diz res-
peito à importância das peças que possui. A instituição pau-

listana reúne cerca de 8 mil peças - entre elas, oitenta Degas,

seis Modigliani, um Rafael, dois El Greco, cinco Cézanne. Os

tesouros do museu se concentram no período dos séculos 18

e 19. Para o crítico Rodrigo Naves, "o acervo não pode ser

comparado aos tradicionais, como o Louvre, na França, ou o

Prado, na Espanha, por sua irregularidade. No entanto, é su-

perior a muitos museus do mundo. É raro encontrar uma co-

leção com tantos Cézanne ou Van Gogh, como a do Masp", diz.

Mas a autenticidade das obras é uma questão que ronda as

instituições museológicas, e não foi diferente com o Masp. O

caso emblemático de negação da autoria é o Auto-Retrato de

Rembrandt. A Comissão Rembrandt, que pesquisou a legiti-
midade das obras atribuídas ao pintor holandês, deu como ve-

redicto que esse trabalho pertencia a seu ateliê, não ao mes-

tre. O Masp considera a questão em aberto, e mantém, na eti-

queta, o nome de Rembrandt. A exposição A Arte do Mito, que

começa neste mês, inicia a comemoração do aniversário. Veja

a seguir alguns destaques da coleção.

Retrato de Auguste Gabriel Godefroy (1741)
Jean-Baptiste-SIméon Chardin (1699-1779) reuniu a maestria de suas naturezas-

mortas, de luz rigorosamente construída, a representações de interiores. Seu olhar
se voltava para uma experiência do cotidiano. Nesta pintura, acrescenta o tema
da educação infantil, muito em voga no século 18 e recorrente em sua obra. Daí

elementos como livros e tinteiro. A objetividade da pintura de Chardin se combina
à introspecção do personagem, como se fosse possível, ao olhar o quadro,

observar a "pintura interior" do retratado. Esta obra tem uma primeira versão,
com pequenas variantes, conservada no Louvre.
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