Monumentalidade como coletividade / Luiza Baldan
O prédio de meia-idade, meio século. Nem faz tanto tempo assim. O desmanche do
antigo belvedere, ainda vivo na lembrança das crianças de ontem1, e o levante da
caixa flutuante. O índice e o ícone. O monumento carrega a história que parte do
povo rapidamente esqueceu. A escada em L na arquitetura moderna, com vocação a
púlpito. Dela se vê o vão magistral, intervalo pulsante entre avenida e infinitos
edifícios, onde repousa a pedra. O fluxo, as pessoas, os burburinhos e a pedra. Um
monolito insólito, improvável, silhueta gorda, testemunha vertical de um sem fim de
coisas. Com pedrinhas ao redor que parecem presentes de natal. O vão palco,
cenário, plateia das frequências ritmadas que fazem da laje um lençol. Estrutura
dinâmica que abriga esquerdas e direitas.
Dos registros de sua construção, homens, sempre eles, devidamente identificados, até
aqueles que mal se veem as canelas. Já a mulher de corpo inteiro no canteiro da obra,
anônima. A exceção é a Dona Lina, que mesmo assim se chamava e era chamada de
“o arquiteto”.
O belvedere é o vão. 50 anos depois. Muitas pessoas que não participaram dos fatos
não se sentem parte da história. Dentro e fora do museu, personagens e ameaças se
repetem, ou quem sabe nunca saíram daqui. Mais um golpe, velho discurso de ódio.
O prédio de colunas vermelhas deve ser chamado de comunista outra vez. A pedra
amanheceu pixada com uma foice e um martelo. Ela e as paredes daqui certamente se
lembram do que parte do povo rapidamente se esqueceu. Povo que desce na estação
Trianon sem notar que ali é o lugar para onde a Dona Lina queria que o povo fosse.
Arquitetura para abrigar e fabricar história. Corpo presente no espaço da cidade.
Monumento quer dizer advertência! Monumentalidade como coletividade, disse o
engenheiro Suzuki após Lina Bo Bardi2. Corpo vibrante de concreto, vidro, obras de
arte e gente, muita gente.
A pedra repousa na palma da mão da arquiteta. Tal fotografia indica a porta do
banheiro das funcionárias e vigia o corredor estreito. A intensidade da mirada da
autora daquele lugar é uma presença penetrante que transcende tempos e
materialidades. Ainda bem, porque o anacronismo é grande. 50 anos que vão e vêm
numa velocidade estrondosa.

Bo Bardi, Lina. O novo Trianon, 1957|67, em Lina por escrito: textos escolhidos de Lina Bo Bardi / Marina Grinover e
Silvana Rubino (org). São Paulo : Cosac Naify, 2009, p. 122.
2 Fala de Marcelo Suzuki durante o Seminário Internacional “O MASP de Lina: 50 anos do edifício na Avenida Paulista”,
MASP, 05/11/2018.
1

