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EMENTA 
O curso aborda a mudança do cenário cultural em São Paulo no pós-guerra através da 
política de exposições e dos programas didáticos do Museu de Arte de São Paulo  
 
PROGRAMA 
O MASP é um museu que acontece dentro do edifício dos Diários Associados e não 
escapa à intenção de interagir com o público. Para esse efeito, exposições didáticas e 
mostra permanente de objetos arqueológicos, artísticos e de desenho industrial traçam as 
aventuras da arte através dos tempos. Torna-se interessante comparar esse projeto de 
reconstrução da memória histórico-artística àquele coetâneo sinalizado pela Psicologia 
da Arte (posteriormente revisado e renomeado As Vozes do Silêncio) por André 
Malraux.  
O curso pretende analisar o nascente MASP como panorama cultural que, mediante a 
ambição de seu Instituto de Arte Contemporânea, vinca as diversas modalidades do 
sentir (arte, música, fotografia e cinema, arquitetura e paisagismo, moda). 
Esse programa foi descurado pela história da arte e o curso pretende recolocá-lo 
fornecendo índices para a compreensão da recepção da obra de arte nos anos de pós-
guerra.   
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A bibliografia pontual será dada durante o curso. 
 
 

 
    

 


