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O Museu de Arte da São Paulo Assis Chateaubriand – nome oficial do MASP, o mais valioso 
acervo de arte do País – acaba de completar 60 anos e os comemora com uma programação 
cultural riquíssima e novidades na forma de expor suas inestimáveis obras-primas. 
 

 
O célebre vão livre de 74 metros do MASP 

 
A criação do Museu de Arte de São Paulo, em 2 de outubro de 1947, se deve a um dos 
encontros mais bem-sucedidos da história cultural do nosso país. De um lado, Assis 
Chateaubriand, fundador e proprietário dos Diários e Emissoras Associados, e, do outro, o 
professor Pietro Maria Bardi, jornalista e crítico de arte na Itália, recém-chegado ao Brasil.  
 
 

 
Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi na inauguração do MASP, em 1947, ainda dentro dos Diários Associados, na 

Rua Sete de Abril 



O primeiro, um empreen-dedor nato, grande apreciador das artes plásticas, um mecenas 
destinado a conduzir boa parte da evolução cultural da cidade de São Paulo. O segundo, um 
estudioso e pesquisador competente e arrojado, que soube o momento certo – o sofrido pós-
guerra europeu – de adquirir obras de arte de renome internacional. Assim, de 1946 a 1957, 
se formou o que seria a mais importante coleção de arte do hemisfério sul – a coleção MASP.  
 
Uma arquitetura singular 
 
Se foi a boa vontade de doadores – todos do convívio de Assis “Chatô” Chateaubriand e 
Edmundo Monteiro, alto executivo do grupo de mídia – que permitiu reunir um acervo que é 
hoje considerado tesouro da humanidade, foi também a visão estética diferenciada da 
arquiteta modernista italiana Lina Bo Bardi que deu ao MASP sua identidade final. Lina, esposa 
do professor Bardi, adaptou inicialmente quatro andares do edifício dos Diários Associados 
para a sede do museu, na Rua Sete de Abril. Mais tarde, concebeu o projeto do atual prédio do 
MASP, na Av. Paulista.  
 
Na época, as condições estabelecidas pela prefeitura municipal para que um prédio fosse 
construído naquele terreno eram de que a vista da Avenida Paulista para o centro da cidade e 
a Serra da Cantareira fosse preservadas. Assim nasceu o projeto de um edifício sustentado por 
quatro pilares, com um fantástico vão livre de 74 metros, que descortina a vista da Paulista 
para bem além da cidade nos dias de tempo bom: o maior no mundo.  
 
Construído de 1956 a 1968, a nova sede do MASP foi inaugurada com toda pompa e 
circunstância em 7 de novembro de 1968, com a presença da Rainha Elizabeth II, da 
Inglaterra. 
 

 
UM MUSEU PAULISTANO À ALTURA DA RAINHA DA INGLATERRA 

A inauguração do prédio próprio do MASP na Av. Paulista, em 1968, contou com a presença da Rainha Elizabeth II, 
aqui entre o governador Abreu Sodré, Pietro Maria Bardi e o prefeito Faria Lima 

 
Acervo de referência mundial  
 
Entidade sem fins lucrativos, o MASP, em sua missão de aprimoramento cultural, mantém 
Pinacoteca, Biblioteca, Fototeca, Filmoteca, Videoteca, cursos e serviço de apoio às exposições, 
além de várias atividades de interesse artístico e cultural. Mas o grande destaque fica mesmo 
por conta do seu acervo de mais de 7.500 obras, sendo algumas verdadeiras pérolas da 
criação mundial.  



A arte francesa tem um grande núcleo, com obras de mestres de várias escolas. Os quatro 
retratos das filhas de Luis XV, pintados por Nattier, e as alegorias das quatro estações de 
Delacroix são exemplos da pintura clássica. Do movimento impressionista, o acervo conta com 
os célebres artistas Renoir, Cézanne, Degas, Monet e Manet, ícones de sua época. Já o pós-
impressionismo traz quadros de Van Gogh e Toulouse-Lautrec. Um dos destaques é a coleção 
completa de esculturas de Edgar Degas. Feita em bronze, em tiragem de 73 peças, só pode 
ser vista integralmente no MASP e em museus como o Metropolitan de Nova Iorque e o Museu 
D’Orsay, de Paris. 
 
Da escola italiana o visitante pode apreciar trabalhos de Rafael, Botticceli e Bellini; da 
espanhola, Velazquéz e Goya, e, da pintura flamenga, Rembrandt, Frans Hals e Memling.  
 
 

 
Pietro Maria Bardi e uma das inúmeras caixas que chegavam do exterior com valiosas obras de arte 

 
Exposições internacionais de grande sucesso  
 
Além de expor alternadamente obras de seu próprio acervo, o MASP realiza mostras 
temporárias que conjugam obras próprias e empréstimos de outras instituições. Foi partindo 
dessa premissa que o museu alcançou números recordes de visitação em exposições de 
elevado teor artístico e grande apelo comercial: as mostras sobre Monet (maio a julho de 
1997) e Michelangelo (de setembro a novembro do mesmo ano), ultrapassaram, juntas, a 
marca de meio milhão de visitantes.  
 



 
Os cavaletes de vidro – a nova maneira de expor obras de arte na visão e execução da arquiteta Lina Bo Bardi. 

 
Suas mostras freqüentemente apresentam temas e suportes variados, revezando as artes 
plásticas com outras manifestações artísticas, como fotografia, design, arquitetura, moda, 
música, dança e até história natural, como foi recentemente o caso da bem-sucedida mostra 
sobre Darwin, em meados deste ano.   
 
A nova apresentação do acervo  
 
Concebida pelo curador-chefe do MASP, Teixeira Coelho, uma nova divisão da coleção por 
temas – em vez da clássica montagem por períodos e escolas – possibilita que o visitante 
admire obras de diferentes momentos históricos e de regiões diversas, lado a lado. 
 
A exposição A Arte do Mito inicia a comemoração dos 60 anos do museu trazendo à tona as 
obras mitológicas do seu acervo. Com curadoria de Roberto Magalhães, mostra 49 obras do 
século XIV aos dias de hoje, contrapondo, por exemplo, o trabalho do cubista Pablo Picasso 
(do século XX) com a pintura impressionista de Auguste Renoir (da virada do século XIX para o 
XX) e a pincelada de Nicolas Poussin, artista francês do período barroco (séc ulo XVII). 
 
Se em um primeiro momento a mistura de períodos da nova disposição se mostra levemente 
desconfortável aos olhos dos visitantes, pouco a pouco se percebe a riqueza de poder apreciar 
um mesmo tema – como o mito de Hércules – abordado de maneiras e técnicas distintas e por 
olhares tão particulares.  
 
Administração complexa, mas bem-sucedida  
 
O arquiteto Júlio Neves, presidente do MASP desde 1994, diz que já passou por momentos 
delicados por conta da dificuldades na obtenção de recursos necessários ao custeio de 6 
milhões de reais, ao ano, para a cobertura das despesas operacionais do museu. A 
arrecadação insuficiente provinda da venda de ingressos e de verba da prefeitura tem sido 
compensada, entretanto, pelo apoio de patronos e da iniciativa privada, o que culminou com a 
recente e imprescindível construção de uma reserva técnica climatizada para o acervo do 
museu. 
 
 



 
Os alunos do Curso Livre de Desenho no MASP, no ano de 1950, desenhando uma natureza-morta. 

 
Outro motivo de orgulho da sua administração é a expansão das atividades de ensino, com 
destaque para o serviço educativo que atende a rede escolar pública gratuitamente. Nessa 
área, o museu oferece também o Clube Infantil de Arte – que recebe crianças até dez anos de 
idade – além das monitorias, ateliês e cursos de História da Arte. Quem aprecia ainda outras 
formas de expressão, pode procurar o projeto de leituras dramáticas, as palestras, os 
espetáculos teatrais, as mostras de cinema e a apresentação de recitais de violão, ou seja, 
opções intermináveis de acesso à cultura e à informação.  
 
Para o presidente da instituição, o MASP, como um lugar próprio para a transmissão de 
conhecimento, tem cumprido o seu papel com desenvoltura? A resposta de Júlio Neves é 
estimulante: “Além de garantir para as próximas gerações a preservação do mais importante 
acervo do Hemisfério Sul, o MASP tem incentivado e dado continuidade à difusão da cultura 
não só no país, como no exterior”.  
Que seja assim por mais 60 anos. 
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