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Texto de Apresentação da Exposição ‘Cartas ao Prefeito’

pelos curadores Bruno de Almeida e Fernando Falcon

A exposição faz parte de um projeto mundial concebido pela Storefront for Art and Architecture e intitulado Letters to the Mayor, uma mostra itinerante que 

já aconteceu em cidades como Nova Iorque (E.U.A.), Atenas (Grécia), Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Cidade do Panamá (Panamá), Cidade do 

México (México), Taipei (Taiwan), entre outras. Em cada uma destas cidades foi exposto um conjunto de cartas que cinquenta arquitetos locais escreveram 

para o seu Prefeito, expressando suas ideias, opiniões e expectativas para a cidade.

A edição de São Paulo acontecerá estrategicamente durante a corrida eleitoral para a prefeitura da cidade. As cartas serão exibidas no Pivô Arte e Pesquisa, 

no icônico edifício Copan no coração de São Paulo, numa exposição gratuita e aberta ao público, com um intenso programa de debates e palestras que acon-

tecerão durante todo o mês de Agosto. Posteriormente todas as cartas expostas serão enviadas para o gabinete do Prefeito.

Ao trazer um conjunto de vozes e ideias relevantes para a consciência pública e também para as agendas e mesas dos candidatos, a exposição pretende 

intensificar a discussão sobre a cidade em um período em que decisões cruciais sobre o seu futuro e desenvolvimento devem ser tomadas, em meio a um 

complexo momento político e econômico no país.

O grupo de arquitetos e instituições convidados apresenta um recorte variado das nuances que a disciplina arquitetônica pode conter, incluindo tanto nomes 

destacados quanto emergentes que atuam em áreas como a prática de projetos, acadêmica, teórica, crítica, artística e curatorial.



Fim da Linha

Políticas públicas, sociais, econômicas, planos urbanos. Tensões entre as iniciativas públicas e privadas. Projetos concretizados, interrompidos, oportuni-

dades perdidas, descontinuidade. O trabalho ‘Fim da Linha’ analisa a cidade de São Paulo por meio de uma leitura histórica dos seus gestores e o reflexo de 

suas visões urbanas na cidade que conhecemos hoje.

Uma série de questões tais como progresso, paisagem, mobilidade, ética e expansão são abordadas em 12 cartões postais, remetidos no ano de 2016 e 

destinados ao passado, como se pudéssemos, através de uma visão futura, alertar àqueles que comandam a cidade para as consequências de suas ações 

[ou não-ações]. A escolha dos anos [1867,1899, 1917, 1930, 1935, 1940, 1958, 1971, 1889 e 1995], e consequentemente dos prefeitos endereçados, deu-se 

através de uma análise do crescimento da mancha urbana do município. O último postal, que seria endereçado ao prefeito Fernando Haddad, foi deixado em 

branco para ser escrito posteriormente, pois a distância histórica é necessária para que se possa efetuar uma análise do desenvolvimento de suas propostas 

a longo prazo.

As fotografias que ilustram a frente dos cartões foram tiradas durante uma viagem [viagem, pois muitas vezes nos sentimos como forasteiros em nossa 

própria cidade] que parte da Estação da Luz, símbolo do início da modernização de São Paulo, e segue pela linha do trem até o extremo sul da cidade, sentido 

de maior expansão municipal. Os locais fotografados aproximam-se do que foram os limites dessa mancha urbana que pontuam o trabalho: alguns há muito 

deixaram de ser limites e transformaram-se em regiões de importância central para a cidade, enquanto outros são tratados como se nem parte dela fizessem.

Fim da Linha é um trabalho de pesquisa histórica e reflexão crítica, mas principalmente, de descoberta de lugares dentro dessa imensa metrópole da qual 

conhecemos tão pouco.






























