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RESUMO
Os discursos dos membros do Conselho Deliberativo da Coleção
Pirelli-Masp de Fotograﬁa estão em defesa da memória da fotograﬁa brasileira
e devem ser percebidos como uma preocupação também arquivística que
busca – por meio da Coleção – salvaguardar fotograﬁas enquanto documentos
históricos. Essa questão é abordada em paralelo com as ações didáticas e
artísticas realizadas no Masp em torno da fotograﬁa. Assim, é possível perceber
que a preocupação dos membros do Conselho da Coleção em conservar a
‘memória da fotograﬁa brasileira’ é resultante de uma estratégia que antecede
a própria Coleção, ligada à política cultural que Pietro Maria Bardi tentou
instituir ao longo da história do Museu. No entanto, para trazer à luz a
complexidade desse tema, propõe-se rever todas essas estratégias a partir da
recuperação da própria história da fotograﬁa em São Paulo, durante o século
XX, nas quais o discurso fotográﬁco constituído pelo Masp é um elemento
estruturador. A fotograﬁa será recuperada tendo como contexto não apenas
a cena artístico-cultural paulistana, como também o desenrolar da fotograﬁa
no âmbito internacional. O objetivo é analisar os discursos dos membros do
Conselho Deliberativo para identiﬁcar e compreender os critérios utilizados
para a seleção das obras presentes na referida Coleção e pensar sobre os
mecanismos discursivos que tentam, a partir de fundamentos e conceitos
estéticos legitimados pela história da arte, aﬁrmar o lugar da fotograﬁa em
um museu. Estudar a Coleção Pirelli-Masp dentro desse universo mais amplo
poderá trazer novas questões não apenas sobre os usos e funções da fotograﬁa
no Brasil como, mais particularmente, sobre a inserção da fotograﬁa em
museus de arte brasileiros.

ABSTRACT
The members of the Deliberative Council of Pirelli-Masp collection
of photographs have been defending the memory of the Brazilian photograph.
They have been using their speeches to show their concern about the
photograph memory and to save them as a historical document. This issue
is approached in parallel with the didatic and artistic actions accomplished
at the Masp museum around the photograph collection. Thus, it is possible
to notice that the concern of the members of the Deliberative Council of the
collection in conserving the ‘memory of the Brazilian photograph’ is a result
from a strategy that precedes the collection itself linked to the cultural politics
that Pietro Maria Bardi tried to institute along the history of the museum.
However, to light up the complexity of this theme, it is intended to review
all theses strategies. Starting from the recovery of the own history of the
photograph in São Paulo during the 20th century, in which the photographic
speech constituted by Masp is a structural element. The photograph will be
recovered, having as a context not only the cultural-artistic scene of São
Paulo but also the uncoiling of the photograph in the international extent.
The objective is to analyze the speeches of the members of the Deliberative
Council to identify and understand the criteria used for the selection of the
presented works in the referred collection. And to think on the discursive
mechanisms that try, starting from the fundaments and aesthetic concepts
legitimated by the history of the art, to afﬁrm the place of the picture in a
museum. To study the Collection Pirelli-Masp inside of this wider universe
can bring not only new questions on the uses and functions of the picture in
Brazil, but also how to insert them in Brazilian art museums.
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INTRODUÇÃO

A Coleção de Fotograﬁa do Museu de Arte de São Paulo, criada
em conjunto com a empresa italiana Pirelli e com incentivo da Lei Rouanet,
consolida-se, em 2004, no seu 14° ano, como uma das mais importantes
coleções de fotograﬁa do Brasil.1 São 717 imagens fotográﬁcas, dentre elas
467 em preto e branco e 250 em cor, de autoria de 204 fotógrafos.
Criada em 1991, quando Fábio Magalhães era o Conservador Chefe
do Museu2 e, desde então, coordenada pela pesquisadora Anna Carboncini, a
Coleção é constituída por um Conselho Deliberativo3, ao qual são atribuídos
poderes para delimitar critérios de seleção para as fotograﬁas escolhidas e
assim traçar o perﬁl para a Coleção.4
As análises desenvolvidas nesta pesquisa foram pautadas nos textos
e imagens presentes nos catálogos e em entrevistas, já que a Coleção não
tem um estatuto que regule os procedimentos de apresentação de nomes de
candidatos e seleção de imagens, ou mesmo que deﬁna a composição do
Conselho – bem como a eleição e substituição de seus membros.
****

A Lei N° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet, é posterior à
Coleção que realizou sua primeira exposição no período de 13 de junho a 07 de julho de 1991.
A Coleção passou a receber incentivo da Lei no ano de 1999. Em relação ao vínculo da Pirelli
com o Museu, sabe-se que já havia sido estabelecido anteriormente à criação da Coleção
Pirelli-Masp de Fotograﬁa através de duas edições do ‘Prêmio Pirelli de Pintura Jovem’ que
ocorreram no Masp em 1983 e em 1985, respectivamente; e em relação especiﬁcamente à
fotograﬁa, em 1990, a Pirelli patrocinou a exposição ‘Imagens de São Paulo’, realizada no
Masp, mostra que será comentada neste estudo no Capítulo II. A conta publicitária da Pirelli
no Brasil pertence à empresa do publicitário Mario Cohen, membro do Conselho Deliberativo
da Coleção Pirelli/Masp de Fotograﬁa.
2
Fábio Magalhães foi Conservador Chefe do Masp de 1990 a 1994 e integrou o Conselho da
Coleção entre 1991 e 1994. De 1995 a 1996, Luiz Marques assume o cargo de Conservador
Chefe do Museu, mas não se torna membro do Conselho da Coleção. A partir de 1997 é Júlio
Neves quem passa a assinar os catálogos da Coleção como Presidente do Masp.
3
Desde sua constituição em 1991, o Conselho Deliberativo da Coleção sofreu diversas
modiﬁcações em relação à escolha de seus membros: 1991: Piero Sierra, Fábio Magalhães,
Mário Cohen, José de Boni, Thomaz Farkas, Rubens Fernandes Jr., Boris Kossoy, Pedro
Vasquez. 1992 - 1993: Piero Sierra, Fábio Magalhães, Mário Cohen, José de Boni, Thomaz
Farkas, Rubens Fernandes Jr., Boris Kossoy, Luiz Carrara de Sambuy. 1994: Piero Sierra,
Fábio Magalhães, Mário Cohen, José de Boni, Thomaz Farkas, Rubens Fernandes Jr., Boris
Kossoy, Emílio Casnedi. 1995 - 1997: Piero Sierra, Luiz Marques, Mário Cohen, José de
Boni, Thomaz Farkas, Rubens Fernandes Jr., Boris Kossoy, Emílio Casnedi. 1998 – 2000:
Piero Sierra, Luiz S. Hossaka, Mário Cohen, José de Boni, Thomaz Farkas, Rubens Fernandes
Jr., Boris Kossoy, Emílio Casnedi. 2001: Piero Sierra, Luiz S. Hossaka, Mário Cohen, José
de Boni, Thomaz Farkas, Rubens Fernandes Jr., Boris Kossoy, Emílio Casnedi. 2002 - 2004:
Piero Sierra, Luiz S. Hossaka, Giorgio Della Seta, Mário Cohen, Tadeu Chiarelli, Thomaz
Farkas, Rubens Fernandes Jr., Boris Kossoy.
4
As decisões dos curadores partem de uma lista de fotógrafos. Após uma primeira seleção,
os candidatos são convidados a apresentar seus portfolios para a avaliação das imagens. O
investimento ﬁnanceiro relativo a aquisições tem permanecido restrito, não correspondendo
à realidade do mercado fotográﬁco local por arcar basicamente com os custos de produção de
cópias que atendem aos padrões de conservação. MENDES, Ricardo. Reﬂexões do Brasil: uma
leitura inicial da Coleção Pirelli/Masp de Fotograﬁa, Jornada de Estudos – Representações
do Brasil: da viagem moderna às coleções fotográﬁcas, em 10.12.2004,no Museu Paulista/
USP, p.5. Está publicado no site www.fotoplus.com
1
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