
Agora, Bauhaus  
 
Uma coleção corporativa de arte moderna e contemporânea chega da Alemanha no MASP com 
a proposta de divulgar alguns dos mais importantes movimentos artísticos mundiais do século 
20. Sediada em Berlim, a coleção DaimlerChrysler possui um acervo de 1500 obras entre 
pinturas, esculturas, instalações, fotografias e vídeos, e traz para o País 100 trabalhos 
selecionados especialmente para o público brasileiro. 
 
 

 
Quadros da série Cars produzida em 1986 pelo norte-americano Andy Warhol por ocasião do centenário da invenção 

do automóvel: obra encomendada pela DaimlerChrysler. 
 
Acompanhar a movimentação da montagem de uma exposição internacional, com containers 
desvendando aos poucos obras de arte de valor inestimável é um privilégio dos mais raros. 
Seja pela inusitada escolha da matéria-prima ou pela presença de crítica social; por 
protagonizar um estilo ou por interpretar toda uma geração; pelo apelo eloqüente de seus 
traços ou até mesmo pela mera composição estética harmoniosa, as peças da exposição Da 
Bauhaus a (Agora!) arrebatam os sentidos. A exposição traz obras históricas de nomes 
consagrados e releituras modernas de ícones das artes plásticas, que dividem lado a lado o 
espaço claro e amplo do Museu de Arte de São Paulo, enriquecendo a arquitetura de Lina Bo 
Bardi e antecipando as comemorações de 60 anos da instituição (que se iniciam em outubro). 
 

 
O contemporâneo reage aos clássicos: Don’t do it do suíço John M.Armleder, produzida entre 1997 e 2000 e inspirada 
nos ready-mades de Duchamp, nas caixas de sabão em pó de Andy Warhol e nas obras em feltro de Joseph Beuys. 

 



A Força da Bauhaus 
 
Tudo começou em 1977 com o interesse da montadora DaimlerChrysler em proporcionar um 
diálogo interdisciplinar entre as artes plásticas, o design gráfico e de produtos, e a arquitetura, 
partindo da tradição da Bauhaus. A escola de vanguarda, que tinha como síntese conceitual a 
simplicidade e funcionalidade do “menos é mais”, foi fundada na república de Weimar, na 
Alemanha, em 1919, deslocando-se para Dessau, em 1925 e Berlim, em 1932, quando foi 
finalmente fechada pelo governo nazista.  
 
Uma das primeiras escolas de design no mundo, a Bauhaus é uma das mais importantes 
expressões do Modernismo Clássico. Seus principais representantes – Josef Albers, Willi 
Baumeister e Max Bill – têm lugar de destaque na mostra. De lá pra cá a arte moderna se 
diversificou em vários ramos, estilos e suportes, grande parte dos quais integram a coleção da 
montadora, sob a curadoria da alemã Renate Wiehager, chefe do Departamento de Arte da 
DaimlerChrysler e do Espaço Contemporâneo de Exposição em Berlim. Com um perfil centrado 
em obras abstratas, concretistas, construtivistas e minimalistas, a coleção baseia suas 
diretrizes na pesquisa científica e deliberadamente exclui de seu foco movimentos como o 
Expressionismo e a figuração.  
 
 

 
Néon in Space, de 1969, produzido pelo francês François Morellet: representante do movimento Zero 

 
“Eu quis trazer para São Paulo um pouco do movimento Zero que imaginei não era tão 
conhecido aqui, assim como o trabalho da suíça Sylvia Fleury. A idéia de descobrir novos 
talentos, investir em uma jovem geração de artistas faz parte do meu trabalho como curadora. 
As coleções corporativas geralmente possuem apenas os grandes nomes consagrados, o que 
dá segurança. Nós temos muitos artistas menos conhecidos no mundo artístico. Gostamos 
também de redescobrir e trazer artistas de volta à discussão. Nós podemos dar um suporte à 
arte que um museu não daria, pois este tipo de instituição, muitas vezes, não pode arriscar”, 
pondera Renate. O movimento Zero, tão querido para a curadora, é um importante movimento 



artístico do pós-guerra na Europa, que precedeu o Minimalismo. Na exposição é representado 
por pinturas, desenhos, obras em néon e esculturas de artistas da Alemanha, Países Baixos, 
França e Itália. 
 

 
A obra Two Squares, de 1966, do brasileiro Almir da Silva Mavignier, que estudou com Max Bill e Josef Albers na 

Alemanha 
 
Estudiosa da produção artística mundial, Renate, que visitou vários museus de São Paulo, 
pretende formular um plano de aquisição para o acervo da empresa de pelo menos dez dos 
nossos artistas nos próximos anos, incluindo obras de Lygia Clark, Hélio Oiticica e Mira 
Schendel que fizeram parte do movimento concretista. Atualmente apenas dois brasileiros 
baseados na Europa fazem parte da extensa coleção: Marcellus L., com 3 vídeos, e Almir da 
Silva Mavignier, com uma tela construtivista. 
 



 
A discussão crítica sobre o veículo auto-motor no trabalho da artista suíça Sylvie Fleury, de 1999 

 
Centro Cultural da América Latina 
 
Presente no Brasil desde 1956 com uma montadora em São Bernardo do Campo – para os 
caminhões Mercedes-Benz - e pela importância econômica e cultural da cidade de São Paulo, o 
MASP foi escolhido pela DaimlerChrysler para sediar a mostra na América do Sul, em uma 
turnê que já passou pelos EUA, África do Sul e Japão e se prepara para seguir para a Espanha 
e Singapura. A exposição itinerante, que terminará em 2009, também traz um programa 
educacional para escolas e universidades, elaborado aqui em cooperação com o Setor 
Educativo do MASP.  
 
 

 
A pesquisa sobre as cores do alemão Josef Albers resultou na série de quadros Homenagem ao Quadrado, de 1962. 



Tudo isso instiga uma pergunta final: qual é o interesse primordial para uma empresa 
multinacional em possuir um acervo e divulgar sua coleção de arte, Renate? 
 
“Para os funcionários de diferentes partes da companhia e o público de diferentes partes do 
mundo poder se confrontar com obras de arte. É muito importante para um público se 
confrontar com outras idéias e culturas e desenvolver pensamentos críticos em relação à nossa 
sociedade e vida. Ter arte em uma companhia significa dar oportunidades para descobrir como 
reagir a todo esse fenômeno. Tem a ver com educação, que nos deixa mais seguros em uma 
relação além do trabalho do dia-a-dia. A intenção não é ensinar história da arte, mas divulgar 
o fenômeno da cultura, da vida. Eu trabalho também pela imagem da empresa: nós nos 
importamos com a cultura contemporânea!”  
 
Ah, “alles klar”! Uma panorâmica de boa parte da arte produzida no último século pelos quatro 
quantos do mundo, estacionada bem aqui, no coração da cidade de São Paulo? “Danke!” 
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