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O MON é uma das mais ousadas
propostas arquitetônicas brasileiras,
desenhada pelo mestre Oscar
Niemeyer. Com genialidade, fez o seu
olhar único ser eternizado em concreto
e aço. Transformada em museu, o
que era uma notável obra hoje abriga
um importante acervo, digno da
grandiosidade do prédio.
São referenciais importantes da
produção artística nacional e
internacional nas áreas de artes visuais,
arquitetura e design, além das coleções
asiática e africana, o que resulta em
mais de 9 mil obras abrigadas em
um espaço superior a 35 mil metros
quadrados de área construída, o que
torna o MON o maior museu de arte da
América Latina.

Este é um excelente exemplo do uso da
arquitetura a favor da sociedade. Mais
do que um referencial da arquitetura, o
MON é hoje o reflexo vivo dos que aqui
passam: artistas, curadores, público.
Por isso, não poderia haver instituição
mais apropriada para a realização da
exposição “Concursos como Prática: A
Presença da Arquitetura Paranaense”.
Mostras de altíssimo nível como esta
justificam a nossa busca incessante
em trazer cada vez mais visitantes para
essa fruição de conhecimento, beleza e
reflexão promovida pelo Museu.
A exposição nos faz pensar no
papel desses profissionais, sempre
desafiados a apresentarem soluções
inovadoras. É uma viagem no tempo
que nos permite admirar a brilhante
atuação de paranaenses em concursos
nacionais nas últimas seis décadas.
Uma oportunidade única que evoca
orgulho e pertencimento a todos nós.
Juliana Vellozo Almeida Vosnika
Diretora-presidente
Museu Oscar Niemeyer
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Concursos de arquitetura são
momentos mágicos para a profissão:
é quando um número considerável de
profissionais se reúne em equipes afins
para, em um ambiente de liberdade e
criatividade, desenvolver suas ideias
sobre determinado programa.
Os arquitetos que se dispõem a
participar de uma competição, o fazem
com objetivos diversos. Entre eles está
buscar acesso à prática profissional da
atividade, em especial aqueles mais
jovens, mas também para livremente
apresentar propostas liberadas das
amarras do cotidiano profissional. E, não
menos importante, porque o concurso
é o espaço da circulação de novas
ideias, ruptura de modelos tradicionais,
interação com o que se produz no país

e no mundo. É o espaço da comparação
de propostas, ao mesmo tempo em que
pode ser controverso e ampliar o debate
sobre os caminhos da arquitetura e do
urbanismo.
Brasília, a expressão maior do nosso
urbanismo modernista, é resultado de
um concurso para a nova capital (195657). O Ministério de Educação e Saúde
no Rio de Janeiro também foi objeto
de um concurso (1935), cujo resultado
não foi aceito pelo cliente, considerado
uma espécie de subversão à norma,
por não corresponder às necessidades
do momento ou não expressar a
contemporaneidade da linguagem
exigida.
As gerações de arquitetos que têm
se destacado no cenário nacional
sempre estiveram presentes nessas
competições. E os arquitetos
paranaenses, aqui nascidos ou por
adoção, não fugiram à regra. A partir
dos anos 1960, quando Curitiba
passou a se destacar como modelo
de urbanismo visionário, vários jovens
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arquitetos vieram para cá, abrindo seus
escritórios, contribuindo para a criação
do primeiro curso de Arquitetura da
UFPR e também na estruturação do
Instituto de Pesquisas e Planejamento
Urbano de Curitiba, o IPPUC.
Um aspecto fundamental é que
esses laboratórios criativos foram
responsáveis pela formação de dezenas
de jovens profissionais que, seguindo
seus caminhos e aprendizados, também
passaram a participar de competições
nacionais e internacionais.
Temos dois importantes momentos
destacados nesta exposição: o
primeiro refere-se ao fim da década
1960, quando a participação ativa
em competições nacionais resultou

na conquista do primeiro prêmio no
concurso para a sede da Petrobras,
no Rio de Janeiro (1967), de autoria
de Roberto Luiz Gandolfi, José
Sanchotene, Abrão Anis Assad, José
Maria Gandolfi, Luiz Forte Netto,
Vicente de Castro ; e o segundo, nos
anos 2000, quando o Paraná também
se fez presente no cenário nacional
pelo projeto da Estação Antártica, um
templo dedicado à pesquisa nessa
distante região do Planeta, de autoria
do Estúdio 41 (2010).
A presença dos arquitetos paranaenses
no cenário nacional pode ser atribuída
a um conjunto de fatores particulares
que vão desde formação profissional,
incentivo ao trabalho em equipe,
entendimento da prática como
experiência essencial da construção
profissional e, principalmente, o
caminhar coletivo, o convívio que tem
início nos ateliês das escolas, onde é
permitida a livre troca de experiências.
Concurso como prática: a presença
da arquitetura paranaense narra
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esse longo trajeto de criatividade
de gerações de arquitetos que
contribuíram e vêm contribuindo
na construção das nossas cidades,
em forma de edifícios implantados
em vários estados brasileiros ou de
projetos que nunca saíram do papel.
Um percurso guiado por modelos,
desenhos, fotografias e infográficos
que ilustram décadas de boa
arquitetura e urbanismo, produzida por
profissionais paranaenses.
A exposição sintetiza os resultados
alcançados por equipes paranaenses
nos principais concursos profissionais,
nacionais e internacionais, de projetos
de arquitetura e urbanismo, nas mais
diversas escalas, desde a segunda
metade do século XX até as primeiras
décadas do século XXI. Um caminho a
ser percorrido que ilustra a produção
de períodos distantes, à primeira
vista, porém conectados por um fio
condutor: uma arquitetura que tem suas
referências na tradição modernista,
mas que busca superá-la com novas
linguagens em consonância com a
contemporaneidade.

Elisabete França
Curadoria

Concurso de Arquitetura
A presença da Arquitetura
paranaense
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Terça a domingo, 10h às 18h
Venda de ingressos até as 17h30.
Venda de ingresso online: museuoscarniemeyer.org.br
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