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Resumo 

A questão museográfica é matéria hoje bastante discutida, mostrando-se de interesse para a 
pesquisa em arquitetura, design e arte, tanto em relação às suas origens, como em relação à 
sua expressão contemporânea. O trabalho a seguir é a apresentação de um dos primeiros 
sistemas expositivos contemporâneos brasileiros, desenvolvidos por Karl Heinz Bergmiller 
,para o museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro entre anos 1960 e 1980. 
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Abstract 

Discussions concerning Exhibition Design are nowadays very relevant, giving substract for 
research in architecture, design and arts, regarding its origins as much as its contemporary 
language. The following paper presents one of first brazilian contemporary systems of 
exhibition, developed by Karl Heinz Bergmiller  for the Museu de Arte Moderna at Rio de 
Janeiro between the sixties and the eighities. 

Keywords: exhibition systems; History of Brazilian Design; exhibition design. 
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Introdução 
 

As origens dos espaços expositivos, concordam vários autores, vem, entre outras 
ocorrências, das exposições universais do século XIX. Um espaço abrigando um ou uma série 
de objetos, uma ou uma série de imagens, uma ou uma série de performances, formando 
composições - seja aberto ou fechado - pode ser descrito como um espaço expositivo 
provocador de estímulos para a imaginação de quem vê, ou experimenta. 

Essencialmente, espaços de comunicação pressupõem a existência de uma composição 
que, por sua vez, prescinde de suportes ou sistemas expositivos, de um frequentador, além do 
ato de fruir.  

Os museus de arte abrigam espaços de exposição de grande evidência e merecem uma 
discussão acerca de sua trajetória particular, de sua arquitetura, e de sua expografia. 

A partir de 1932 os museus passaram a ser desenhados como um reflexo da lógica 
racional. Possuindo um princípio baseado no purismo geométrico da arquitetura e do desenho 
industrial racional, os espaços expositivos de características bauhausianas1 deveriam contar 
com uma clareza visual dominante. 

No Brasil, nos finais dos anos 1940, a intenção da formação de museus de arte 
moderna começou a se delinear impulsionada pelo mesmo espírito empresarial, que envolvia 
a cena moderna norte americana, concretizada no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque – 
MOMA  (Castillo, 2008).  Como conta Amaral (1988), o MASP2, o MAM3 do Rio de Janeiro 
e o MAM de São Paulo possuíram origem comum, e todos eram dependentes de mecenas. 

O percurso do MAM-RJ mescla-se com as histórias da implantação do campo 
profissional do desenho industrial no Brasil. No início da década de 1950 chegou ao país Max 
Bill, artista concretista, incentivador da formação de uma escola superior de desenho 
industrial no Rio de Janeiro. Baseada nos moldes da Hochschule für Gestaltung, escola 
modernista de Ulm4, e inicialmente pensada para o próprio MAM, a idéia acabou se 
transformando na Escola Superior de desenho Industrial -ESDI, implantada em 1963, sob o 
governo de Carlos Lacerda. 

Em 1968 o MAM montou um instituto, o IDI, Instituto de Desenho Industrial. 
Karl Heinz Bergmiller, chegado ao Brasil em 1958, designer e ex-aluno de Max Bill 

em Ulm, foi um dos mentores da ESDI. Coordenou o Instituto de Desenho Industrial 
projetando sistemas expositivos e gerenciando, a partir de 1968, as exposições apresentadas 
pelo museu em sua nova sede, no aterro do Flamengo, projetada por Affonso Eduardo Reidy5. 

O ensaio a seguir explora as características dos primeiros sistemas de exposição de 
museus modernos do Brasil desenhados por Karl Heinz Bergmiller, pioneiro do desenho 
industrial brasileiro, especificamente para o MAM RJ, entre as décadas de 1960 e 1980. 

O objetivo principal é levantar os projetos originais desses sistemas expositivos, 
identificar suas propostas fundamentais e características principais, iniciando um mapeamento 
de uma produção específica de um dos expoentes do desenho industrial brasileiro, a fim de  
colaborar para a discussão acerca da museografia nacional.  

                                                 
1 Bauhausiana, de Bauhaus, escola modernista de design, artes plásticas e arquitetura, que funcionou na Alemanha entre 1919 
e 1933, foi considerada o maior centro de design funcionalista europeu, orientando as disciplinas artísticas ligadas a vida 
urbana e industrial. 
2 Museu de Arte de São Paulo 
3 Museu de Arte Moderna 
4 A Escola de Ulm foi uma escola de desenho industrial nos moldes da Bauhaus, comprometida com o desenho racionalista. 
5 Arquiteto moderno responsável pelo planejamento do aterro do flamengo, em parceria com Burle Marx, responsável pelo 
desenho paisagístico. 
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“Os paradigmas expográficos lançados naquela ocasião continuariam sendo 
utilizados até os dias atuais, constituindo um modelo museográfico adotado em 
quase todos os espaços de exposições modernos, cujas características arquitetônicas 
relacionam o espaço interno e externo, como, por exemplo, o MAM paulista (antigo 
Pavilhão Bahia), o MAM de Berlim, o Museu de Pampulha mineiro, entre outros.” 
(CASTILLO, 2008, p.134). 
 

A pesquisa exploratória baseia-se em levantamentos bibliográfico e iconográfico, a 
partir de material obtido junto às instituições de interesse. Aliado a este foi fundamental a 
comunicação escrita com o autor dos projetos, Karl Heinz Bergmiller, para checar as 
informações e complementá-las de maneira correta.  

 

A cena carioca e o nascimento do Museu de Arte Moderna 

 
Por volta dos anos 1940, no Rio de Janeiro, a maior parte da intelectualidade e dos 

artistas eram funcionários públicos desejando um projeto político cultural inovador. A 
urbanização tornava-se mais intensa, havendo maior incentivo à cultura e ao lazer. 

Em 1948, constituía-se o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, dois anos após 
uma reunião entre a elite e os intelectuais cariocas6 que em ata de assembléia indicava: 

 
“pluridisciplinaridade_ exposições de artes plásticas permanentes e temporárias, 
filmoteca, arquivo de arte fotográfica, biblioteca e discoteca, cursos e intercâmbios 
com instituições estrangeiras”. (BANCO SAFRA, 1999, p.8) 

 
Em 1949 configurava-se a primeira sede provisória do MAM no Banco Boavista, 

gerenciado em 1951 por Niomar Sodré. No ano seguinte transferia-se a sede para a Rua da 
Imprensa 16, onde Niemeyer compôs um espaço temporário para exposições no então 
Ministério da Educação e Saúde. Neste mesmo ano, em 1952, o MAM promoveu os cursos de 
Ivan Serpa e Milton Goldring. Nos cinco anos subsequentes foram montadas de 8 a 10 
exposições por ano que, juntamente com uma série de palestras proferidas por críticos, 
designers e artistas nacionais e internacionais, entre eles Max Bill e Tomás Maldonado7, 
movimentaram a cena carioca das artes. 

Em 1953 o prefeito Dulcídio Cardoso doava o terreno para a nova sede, com 40.000 
m², no aterro de Sta. Luzia. O conjunto do MAM, em posição privilegiada de frente para a 
Baía da Guanabara, previa então duas edificações totalizando 14.000 m²: a primeira abrigando 
a escola e a administração, e a segunda o grande bloco das exposições permanentes e 
temporárias. 

O espaço deveria ser fluido e garantir várias possibilidades expositivas; possuía alturas 
internas diversas conferindo as flexibilidades horizontal e vertical.  

 

                                                 
6 Em 1946 em reunião na casa de Castro Maya reuniu-se um grupo carioca, juntamente com Nelson Rockfeller que trazia as 
idéias aplicadas no MOMA de Nova Iorque. Os EUA do pós-guerra propiciavam a discussão e estabeleciam padrões 
expositivos.  
 
7 Um dos diretores da Hochschule für Gestaltung de ULM. 



Sistemas expositivos projetados por Bergmiller. O caso do MAM RJ. 
 

9º. Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design 
 

“A atuação dinâmica do MAM do Rio, abrangendo as mais variadas 
manifestações das artes nos nossos dias, exige uma estrutura arquitetural que lhe 
proporcione o máximo da flexibilidade na utilização dos espaços, possibilitando 
o uso das grandes áreas ou a formação de pequenas salas, onde determinadas 
obras podem ser apreciadas em ambiente íntimo.” ( MAM, 1967). 
 

No tocante a concepção da sala de exposições negou-se a idéia de ambiente estanque 
iluminado apenas por elementos zenitais. A natureza deveria fazer parte do espaço expositivo. 
Ainda, na descrição do catálogo do museu tem-se a seguinte afirmação relacionada ao espaço: 

 
“O Museu desprezou o argumento de que uma galeria de exposição deva ser 
isolada do exterior para proporcionar melhores condições de concentração. 
Previu que a capacidade de atenção do visitante a uma galeria de arte decairia 
rapidamente se não fossem dadas condições de repouso intelectual e visual para 
revigorar a acuidade do seu interesse. A variedade na organização dos espaços, e 
contato visual com a natureza através dos grandes superfícies envidraçadas, uma 
inteligente disposição dos mostruários e objetos expostos, neutralizam o cansaço 
decorrente de uma prolongada tensão.” (MAM, 1967). 
 

A edificação da escola foi concluída e inaugurada em 1958, seguida pelo volume de 
exposições aberto em 1967. 

A partir de 1964 intensificaram-se as atividades culturais com conferências e cursos 
temporários e regulares, mais dinâmicas com a inauguração da nova sede. O museu já não era 
responsável apenas pelas atividades de guardar e expor obras. 

Com esta atuação foi estruturado, em 1968, o Instituto de Desenho Industrial por 
Goebell Weyne8 e Karl Heinz Bergmiller. Este último foi coordenador das exposições, entre 
1968 e 1977, e autor do projeto do sistema expositivo do museu. A coordenação englobava a 
organização e coordenação de montagens de exposições na área de Desenho Industrial, 
cursos, assessoria técnica, projetos e publicações.  

 

A escola de Ulm, Karl Heinz Bergmiller e o IDI 

 
A Escola de Ulm, Hochschule für Gestaltung, foi uma tentativa de reestruturação da 

Bauhaus lançando um ideário que “pode ser visto como o ápice do pensamento racionalista 
em design”, afirma Souza (1996).  

Instalada na Alemanha, durante as décadas de 1950 e 1960, foi dirigida por artistas e 
designers, entre eles Max Bill, que após uma série de conferências na América Latina 
participou ativamente do cenário brasileiro das artes, e disseminou o ideário preconizado na 
escola. 

O industrialismo adotado na Europa e nos Estados Unidos, base de discussões em 
Ulm, não se configurou como ideologia predominante em terras brasileiras até o inicio do 
século XX, ficando restrito a uma elite urbana com trânsito no exterior. Somente durante o 
Estado Novo cuidou-se da implantação de uma indústria de base no país. 

Colaboraram para estabelecer o campo profissional do design no Brasil designers 
estrangeiros, mais tarde chamados pioneiros, que pretendiam inseri-lo como atividade 
reguladora e disciplinadora da industrialização. 

Alemão formado em design pela escola de Ulm, Karl Heinz Bergmiller veio para o 
Brasil após trabalhar com Max Bill entre 1956 e 1958. Atuou no Forminform, primeiro 
                                                 
8 Pintor cearense nascido em 1933, também participante da ESDI 
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escritório de design do Brasil, fundado por Alexandre Wollner9, Geraldo de Barros, Renato 
Macedo e Rubem Martins, em 1958. Teve forte atuação profissional nas áreas de projeto e 
ensino, fundando com outros designers a ESDI em 1963, ministrando a disciplina de projeto. 

Em 1967, a convite de Maurício Roberto, diretor executivo do MAM-RJ, desenvolveu 
um sistema de exposições utilizado nas atividades do bloco principal, inaugurado em 
26.10.1967. Com uma exposição retrospectiva de Lasar Segall o projeto de suportes e 
vitrines, elaborado durante cinco meses, foi testado e aprovado.10 

Em 1968, em convênio com o Ministério das relações exteriores, o MAM realizou a 1ª 
Bienal de Desenho Industrial e, a partir desta experiência, com a dupla formada por 
Bergmiller e Goebell Weyne estruturou-se o IDI/MAM.11 Bergmiller assumiria assim a 
coordenação do departamento de exposições e, ao mesmo tempo, a coordenação do IDI. 

O IDI tido como “o parâmetro básico para a formulação do design racionalista no 
país”12 desenvolveu entre outras atividades pesquisas em design nas áreas de embalagem, 
mobiliário, projetos de divulgação e informação sobre o design, “além de uma série de 
exposições didáticas, em geral de caráter itinerante”.13 

As exposições realizadas pelo IDI tinham como objetivo: 
 

contribuir para a adequada formulação de conceitos, de sintaxes precisas e situar 
critérios profissionais de atuação. Síntese formal, metodologia sistemática, 
coordenação modular, eram conceitos de difícil apreensão para um público mais 
amplo. Tornavam-se mais claros quando visualizados, ajudando a compreensão 
do instrumental básico do design, e esclarecendo pontos fundamentais de sua 
prática. ( SOUZA ,1978, p.12) 
 

É interessante afirmar que o IDI tinha por preceito o discurso do método.  Adotavam-
se métodos sistemáticos de trabalho, a fim de garantir “orientação segura no processo do 
desenvolvimento de produto, afastando a idéia que a criatividade não deve ser dirigida e 
organizada para atingir objetivos específicos.” ( SOUZA,1996) 

Ao método proposto chama-se metodologia científica. Esta não deve ser interpretada, 
vulgarizada e reduzida como é elucidado no catálogo do IDI, de 1978: 

  
O design e suas idéias, entre elas a metodologia, fazem parte de uma história do 
pensamento que nada julga arbitratiamente através de simples afirmações ou 
negações. Como toda a história ela tem suas decisões secretas que criam seus 
clássicos...O importante é que todos quantos rejeitam hoje a metodologia fazem-
no por razões que muito devem a ela. Por isso, pode-se dizer que o problema do 
método em design está em vias de se tornar clássico. (SOUZA, 1978,p.18) 
 
 

As exposições de Desenho Industrial, especificamente as Bienais Internacionais dos 
anos de 1968, 1970 e 1972, foram extremamente significativas no panorama da época.  

Em 1968, a Desenho Industrial 68- Bienal Internacional do Rio de Janeiro, incluiu 
uma representação nacional e outra internacional (Estados Unidos, Canadá e Grã Bretanha), 
selecionadas de acordo com o critério de identidade do idioma, abrangendo desenho industrial 
e comunicação visual.  A parte nacional foi representada por dez trabalhos profissionais e pela 
exposição da ESDI. Os trabalhos foram expostos utilizando o sistema expositivo 

                                                 
9 Designer pioneiro no Brasil ganhou uma bolsa de estudos para a Escola de Ulm, onde conheceu Bergmiller. 
10 O MAM tem sistema próprio para exposições. Jornal do Brasil, 19.09.1969. 
11 De acordo com informações de Karl Heinz Bergmiller em comunicação escrita à autora. 
12 Catálogo da Instituição. 
13 De acordo com Bergmiller, para estas exposições foram desenvolvidos sistemas específicos. 
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desenvolvido pelo IDI, dentro da lógica metodológica estabelecida. Exceção foi a exposição 
da ESDI, elaborada pelos alunos, utilizando outra solução expositiva.  

A Bienal de 1970 contou com as representações nacional e internacional (estabelecida 
pela Finlândia, Noruega e Suécia), a mostra didática (a cargo das escolas de design) e um 
concurso. A FAU14 e a ESDI foram responsáveis pela documentação dos programas de curso, 
metodologias aplicadas e resultados do ensino no Brasil. Apresentaram os painéis em um 
sistema de suportes leves e organizados. 

Em 1972 o setor internacional foi representado pela Suíça e Alemanha, e a concepção 
da exposição foi de Wolfgang Behles e Fritz Keller. A representação nacional atingiu 45 
projetos. A ESDI participou com dois projetos. 

 

           
           
                                    Figura 1: Bienal Internacional do Rio de Janeiro. USA.  
                                                   Arquivo Karl Heinz Bergmiller, 1968. 
                            
Uma das mostras de maior sucesso do IDI foi a Embalagem, Design e Consumo, 

planejada como meio de implantar e divulgar o Manual para Planejamento de Embalagens, 
projeto desenvolvido a partir do programa de incentivo ao Desenho Industrial no Brasil, de 
1973. O manual abordava conceitos gerais em relação a embalagens, normalização, materiais, 
planejamento etc.  

O conteúdo da mostra caracterizava todo o processo e advertia sobre o mau uso das 
embalagens. Além dos suportes painéis terem sido elaborados em função da exposição 
itinerante, a embalagem de transporte foi um item essencial do projeto. Desenvolvidas em 
função de parâmetros modulares, as caixas de armazenamento e transportes transformavam-se 
em suportes de comunicação. Retangulares e empilháveis, com aplicação de letras brancas 
(título da exposição) sobre fundo vermelho, formavam repetições conferindo ritmo e 
ordenação ao conjunto. 

                                                 
14 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na época possuía um currículo que abrangia desenho industrial e 
comunicação visual. 
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                          Figura 2: Exposição itinerante_Embalagem Design e Consumo.  
                                         Arquivo Karl Heinz Bergmiller, 1976. 
 
 
 
 

Os sistemas expositivos do MAM  
 

Projetos expográficos devem considerar, em termos gerais, o local e o objeto exposto, 
entendendo seus significado e valor cultural. A arquitetura proposta por Reidy, e o programa 
do museu parecem ter sido determinantes para o projeto dos sistemas expositivos, pois um 
espaço fluido e flexível pedia suportes que pudessem assumir configurações variadas. A 
arquitetura falava de um espaço que fosse contínuo e eventualmente compartimentado. Havia 
a necessidade de organicidade, inerente às exposições e ao percurso do sujeito fruidor. 
Contudo, a racionalidade era base do pensamento metodológico vigente para o grupo que 
discutia as artes no país. 

No catálogo do Museu esclarecia-se o conceito de projeto como “um espaço fluente 
com sentido de continuidade: paredes externas substituídas por grandes superfícies de vidro, 
painéis leves e móveis em lugar de muros fixos.”  

Bergmiller à frente do IDI estabeleceu como objetivo principal “encontrar uma 
metodologia de planejar e executar de forma racional os mais variados eventos” 
(BERGMILLER, 2010). Projetou então um sistema expositivo a partir do conceito de painéis 
removíveis, tanto em relação à obra-ambiente-visitante, como à técnica de organização e 
montagem. A indicação mais clara do entendimento das necessidades apresentadas é a 
característica principal do projeto: a elaboração de um sistema modular.  Identidade do 
projeto, as relações sistêmicas permitiam a montagem de uma ou mais exposições, 
concomitantes ou não. 

Em entrevista ao Jornal do Brasil em 1969 o autor do projeto relatou a metodologia 
aplicada. O problema colocado era primeiramente resolver as relações de tempo-espaço 
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implicadas em montagem de exposições, ou seja, como erigir uma estrutura expositiva, dentro 
de uma programação museográfica, em um determinado período de tempo. A partir de um 
gráfico tempo–espaço determinou-se a real necessidade para o local.  

Adotou-se assim o projeto de um sistema estrutural de meios painéis e painéis em 
forma de L, U ou Z. A partir de peças planas únicas e suportes respectivos, configurava-se um 
grande jogo de montar. Possibilitava-se a formação de ambientes que possuíam como 
característica o movimento, ou a limpeza visual.   

A mobilidade das peças e a facilidade de estocagem eram importantes, valiosas e 
inovadoras características para a expografia de então. Em descrição e ilustração pertencentes 
ao autor observa-se que os painéis deveriam permanecer sempre no salão, sendo 
movimentados, nunca empilhados e encostados, deslizando sobre o piso. 

Para cada montagem era feito um cálculo. Cada painel suportava dois quadros de cada 
lado, portanto, 100 quadros em 25 painéis. Assim era possível estimar a exposição. Partindo-
se de um organograma estabelecia-se o número de obras, a quantidade de painéis, o tipo de 
colocação, sequência e grupos. Com essas premissas montava-se o lay out e posteriormente 
seguia-se à montagem da exposição propriamente dita. 

Os montadores recebiam esquemas da disposição de cada obra, com o gabarito de 
alturas e alinhamentos. Bergmiller pontuava que o esquema de uma montagem precisava 
funcionar como uma indústria: em quatro turmas, a primeira fixava os painéis, a segunda 
trabalhava com as ferragens, a terceira fazia a colocação dos quadros e a última identificava 
as obras. As gravuras eram fixadas sobre os painéis, cobertas com um vidro do mesmo 
tamanho do painel. As esculturas ou volumes eram posicionados sobre cubos pretos, estes 
sobrepostos, justapostos, ou de acordo com a necessidade. 

Conforme a composição e agrupamento dos painéis era possível isolar ou juntar as 
obras. Os montantes poderiam ser aparentes ou não, proporcionando superfícies fracionadas 
ou contínuas. 

O sistema mostrava-se absolutamente adequado à problemática. A repercussão do 
sistema chegou a Europa:  

 
As condições de montagem de obras de arte no MAM são tão simples e 
funcionais agora, que alguns europeus já estão aprendendo algumas lições lá. 
O Sr. De Vries, diretor de importante museu holandês, por ocasião da 
exposição dos holandeses no Rio, fez várias exigências de colocação, 
distâncias, vidros, etc. Os elementos com que conta o MAM respondem a 
tudo isto, e não houve necessidade de nenhuma providência especial. O 
resultado é que o autor do sistema, Karl Heinz Bergmiller, foi convidado pelo 
Sr. De Vries a participar de congresso de museus na Europa. E este pediu o 
manual de montagem do MAM para levar.  ( Jornal do Brasil, 1969) 
 

São descritos como aspectos do sistema: 
 

Dois tamanhos de painéis e montantes; fixação dos quadros segundo uma 
diagramação; estandardização das legendas e textos; painéis em pintura 
plástica branca-fosca. (MAM,1979) 
 

O conjunto era composto pelas peças a seguir: 
Painel alto_ 2440 x 2440 x 60 mm, montante 2440 x 600 x 60 mm; painel baixo_1220 x 2440 x 

60 mm, montante 2000 x 600 x 60 mm; vitrine alta 2000 x 2560 x 600 mm; vitrine baixa 1200 x 1200 x 
600 mm; pedestal alto 1200 x 400 x 400 mm (3 cubos de 400mm); pedestal baixo 800 x 800 x 200 mm. 

Compostas em sequências diversas, com predominância de preto ou branco, 
dependendo do posicionamento dos montantes, da quantidade de cubos etc. 
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                                    Figura 3: Primeiro sistema de exposições MAM, RJ.  
                                                   Arquivo Karl Heinz Bergmiller, 1967. 
 
 
As peças possuíam uma dimensão que parece ser característica não somente da necessidade 

física do museu, como também do material utilizado. Nas imagens abaixo pode -se conferir uma 
montagem com painéis TIPO 2 e TIPO 1, utilizando painéis U, estando um deles inclinado e 
estabilizado entre outros dois módulos U. 

 
 

    
 
                                           Figura 4:  Organização do espaço interior.  
                                           Arquivo: Museu de Arte Moderna _ RJ, set. 1968. (Plaqueta). 
 
Durante a década de ‘70 exposições foram montadas utilizando o sistema proposto 

apresentando variadas configurações e diversos resultados visuais. No exemplo a seguir vê-se 
um cartão postal, parte integrante do folder da exposição de Ernil Forman, em agosto de 1975. 
Configurando um espaço angular os painéis são dispostos entremeados por alguns montantes 
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frontais, conferindo ritmo à composição e possivelmente distinguindo os conjuntos de 
imagens a partir de critério determinado. 

 
 

                  
 
                     Figura 5: Cartão postal que integra o folder da exposição de Ernil Forman,  
                     Arquivo: Museu de Arte Moderna _ RJ, ago 1975. 
 
 
Além do desenho industrial, havia o trabalho de programação visual que garantia a 

composição das obras. Juntamente com o sistema complementava-se a exposição com uma 
programação áudio visual, montada por meio de slides sobre o conteúdo exposto, 
normalmente elaborados pelo organizador ou por um crítico. A apresentação era feita durante 
a exposição, no hall, “em tela polarizada permitindo a projeção por trás”.  

A metodologia empregada e o trabalho desenvolvido possuiam alto grau de 
sofisticação e, conforme afirma Castillo, (2008), o sistema desenvolvido por Bergmiler foi o 
precursor dos sistemas utilizados hoje em dia em museus do Brasil:  

 
Os elementos dessa nova museografia podem ser assim resumidos: cubos, 
praticáveis e painéis autoportantes distribuídos estrategicamente no salão de 
exposição, tanto como recurso para aumentar a metragem linear expográfica, 
quanto como alternativa para minimizar a interferência da paisagem no espaço 
expositivo, que esse tipo de arquitetura moderna propicia, em razão de seus 
extensos panos de vidros laterais. Essa é a solução adotada até hoje para obtenção 
de melhores condições de espacialização, fixação e montagem em favor da frição 
das obras em exposição. (CASTILLO, 2008, p.134) 

 
 

Após o incêndio do MAM, em 1978, o IDI desenvolveu um novo sistema de 
exposições e supervisionou sua fabricação. Bergmiller tinha, então, como principal 
colaborador Pedro Luiz Pereira de Souza responsável, hoje, por uma série de publicações 
sobre a ESDI, o IDI e design. Os novos elementos expositivos foram utilizados pela primeira 
vez na montagem do Salão Nacional de Arte Moderna, em 1979.  

O segundo sistema de exposições é apresentado de acordo com um manual onde não 
só há a descrição das peças, como toda a metodologia para a correta montagem das 
exposições. Pode-se considerá-lo como aula para a montagem de uma mostra competente. 
Determina-se ali um modelo de cronograma, o organograma de funções, os técnicos 
envolvidos, e cada passo necessário à realização dos trabalhos. O item nomeado – 
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especificações - possui ramificações como: programação das atividades culturais, 
programação das exposições, cronograma, previsão de espaços, dotação orçamentária, 
planejamento, design e curadoria, conceituação, lay out, definição dos componentes, 
execução, manutenção, gabaritagem das obras, apoio didático etc. Em relação ao uso do 
programa arquitetônico, para os espaços expositivos, é indicado no documento o 
planejamento de exposições com obras de chão, ou pequenas exposições compactas no foyer. 
No segundo pavimento, subdividido em quatro, as diretrizes são: área de pé direito duplo- 
exposição de obras de grande porte; área com teto luminoso- exposição de gravuras, pinturas 
e desenhos (mesmo caso do terceiro andar); área fechada/luz artificial- desenhos ou 
exposições com peças que necessitem de efeitos óticos e, por fim, na área nobre grandes 
exposições ou eventos de grande relevância. 

O projeto desenvolvido em 1979 valia-se da experiência de dez anos de utilização do 
sistema anterior, quando foi feita uma avaliação crítica das experiências e das inúmeras 
montagens realizadas. Foi possível a implementação de novas peças, garantindo a 
versatilidade do novo desenho, atendendo a uma relação “mais contemporânea, que pode ser 
definida como informação-meio-receptor” (MAM, 1979).   

O sistema foi baseado em características tidas como essenciais: harmonia formal e 
estrutural com a obra arquitetônica, versatilidade, facilidade de manutenção, manipulação e 
montagem, rigidez estrutural, obediência a um conceito sistêmico, utilização de materiais não 
combustíveis e definição de grandes superfícies móveis.  

Era um sistema modular formado por 12 elementos como painéis, vitrines, suportes e 
colunas, era composto por peças cujas dimensões obedeciam 30 cm no sentido horizontal e 25 
cm no sentido vertical. Cada um dos elementos foi projetado em função do tipo de peça a ser 
exposta, assim a coluna alta destinava-se a “exposição de objetos ou esculturas que possam 
ser observados a um nível visual superior” e o painel duplo à “exposição de gravuras, 
desenhos, quadros e etc...”. 

          
 
                           Figuras 6 e 7: Segundo sistema de exposições MAM, Rio de Janeiro.  
                                                   Arquivo Karl Heinz Bergmiller, 1979. 

 

Em artigo do Jornal do Brasil, de 16.06.1981, comenta-se a exposição Coleção 
Chateaubriand montada por Bergmiller no MAM, sob o título “Uma montagem racional”. 
Em percurso não totalmente pré-determinado, abrigando obras que iam do modernismo de 
Anita Malfati aos trabalhos de Waltércio Caldas e Arthur Barrio, os painéis eram dispostos no 
grande salão, paralelos às janelas em duas linhas mestras, estruturando pequenas salas, 
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destinadas a uma exposição cronológica por décadas. Formando paredes auto-portantes,  
identifica-se com clareza o afirmado por Castillo ao mencionar o projeto de Bergmiller como 
precursor das montagens atuais. De fato, se levantadas as características das exposições, 
principalmente de mostras permanentes dos museus atuais, vê-se características semelhantes: 
elementos neutros, auto-portantes, em material que suporte pintura nas duas faces, suporte 
para distintas obras de arte. 

 

Considerações Finais 

 
Através de documentação da época, e do relato do próprio autor dos sistemas 

expositivos pode-se verificar o desenvolvimento de um projeto iniciado- em fase 
comprometida com as questões da padronização industrial- a partir de metodologia clara e do 
emprego de técnicas museográficas novas para o período. O desenho paramétrico do sistema, 
no qual a racionalidade foi item vital, conferiu padronização e ao mesmo tempo flexibilidade. 

O sistema aprimorado em 1979, após a revisão do primeiro, já denota 
comprometimento com as questões de contemporaneidade. A expografia hoje enfrenta 
questões ligadas cada vez mais à vivência estética do visitante, que se move dentro e ao redor 
da mostra, sendo a organização espacial um fator de garantia para a sensibilização do sujeito 
fruidor. A flexibilidade de configuração espacial é essencial para uma possível variabilidade, 
além da inserção de técnicas cenográficas.  

Se considerarmos que a mensagem expositiva se desenvolve no espaço físico, é 
necessário haver sintonia entre o conceito da mostra, variável em cada situação, e sua 
correspondência no espaço. Os sistemas do MAM garantem inúmeras possibilidades 
compositivas, como mostrado ao longo do texto. Com as técnicas disponíveis atuais e o 
desenvolvimento de novos materiais seria possível fazer uma atualização dos suportes 
expositivos, já que estes foram desenvolvidos a partir de conceito paramétrico e, portanto, 
passível de novas revisões formais.  
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