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Destacar algumas obras de pintura da coleção do 
ACERVO DO IiARGSaq«e apresentam como tematdca a 
M figura humana” 0

è -AfJDIQVISUL:.-MUSEU DOS PRESÉPIOS de SJPaui o 
Coleta de Materiais - Equipe U0 Acervo 
Montagem,1? Núcleo audiovisual e divulgação

por ToSpinelll e Moba 11oVieira*í»

Jc

He laçáo das Obradapresentadas .
l0n PERFIL’ -• Henrique Bernard&||I 

Oleo sobre tela
2e' qs INVit LIDOS’1 •- Cláudio Carriconde 

Oleo sobre madeira trabalhada
y o“MULHER SENTADA"-* Ibere Camargo 

Õleo sobre tela
h0 "MULHER * - Ottone Rosai 

• Oleo sobre tela
5c "COMPOSIÇÃO COM FIGURAS”-Joel Amaral 

Oleo sobre eartáo
6Ü "PASSANTES” - Maria LÍdla Magliani 

. Õleo sobre tela

7o "POBRE MENINO’*-Paulo fíossl Ozlr 
Oleo sobre tela

8o "DORSO DE MULHER"
Oleo sobre tela

9 o «A DAMA DE BRANCO’5*-Artur Thimoteo 
Õleo sobre tela

10o " EMPREGADINHA,V - Joseph Bali 

. óleo sobre tela

11o ” RETRATO " -
óleo sobre tela

22 0 V VESTIDO VERDE 
óleo «obre tela

13o "MENINO DO PAPAGAIO” Cândido Portinari 
oleo sobre tela

1K "BAILA PdíT L’ABBÉ - Lucien Simoja 
óleo sobre tela

15c. HOMEM IX) GATO PRETO - 
oleo sobre tela

Ellseu Visconti

Franz Lembach

- João Fharion

Ado Malagoli
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£ata: da 20 da dezembro a 6 da janeiro de
.. 1977
á ora nos: Diariamente, ao 17 e 16 horas É nos

1 n’. M 4. <2© expediente do mR13.1.11 Material coletado- Unidade do Acorvo.
1.12 Hadaçao e mantogem-Unidade üe Aseeseoramanto fteoecial
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2. rtrateria
2.1* Finalidade: ,

Proporcionar © promover o crescimento cultural da co lanidsd©.
2.2 Justificativa t

ar coíSiraj idado a

2«3 Coletivo•
cugão do liana de AçEo -vulttiOMft do DÀC.
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3*2 Financiamento da Subatividade 
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«*••••3.3 Condiçoes de execução:

- Coleta de Material:- Unidade do Acervo
- Planejamento: Unidade de A.KapaoicI
- Redação e_ ontogwa t-^Tenlzci Spinelli e abei V.Leal
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4. Avaliaçao:
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Diariamente (com exceção 
das segundas-feiras e de ama
nhã/, até o final do mês, os vá
rios tipos de presépio, repre
sentando a visão de diferentes 
povos sobre o Natal, podem ser 
vistes no áudio-visual que o Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul montou, através de sua U- 
nidade de Acervo, para apre
sentações às 17h e 18h. O tra
balho, com texto de Teniza 
Spinelli, gravado nos estúdios 
da Rádio da Universidade, foi 
realizado com matéria do Mu
seu de Arte Sacra, integrante 
do Museu de Presépios da Coor- 
denadoria do Patrimônio Cultu
ral da Secretaria de Cultura, 
Ciências e Tecnologia do Estado 
de S:o Paulo, que conta com 60 
presépios de países de todo o 
mundo e de regiões do Brasil.

No MARGS, a visão de vários 

povos sobre o Natal, 

através dos presépios do 

Museu Sacro de São Paulo

cujas cenas foram idealizadas 
pelo mesmo grupo de artistas 
que trabalharam na construção 
do presépio.

ESPÍRITO
DAS LAPINHAS

Além do Presépio Napolitano, 
a primeira vitrina do Museu do 
Presépio contém a Lapinha da 
Bahia, do século 18, também co
nhecida por Menino Jesus do 
Monte ou Divino Pastor, que a- 
presenta o espírito -das lãpinhas 
montadas pelas freiras do Con
vento dos Humildes em Santo 
Amaro, Salvador, e que provo
cavam competições na compo
sição e riqueza de motivos, rou
pagens, bordados e enfeites, en
tre os séculos 18 e 19. A Ima
gem é de madeira e guarda as 
cores e roupas da época, en
quanto os animais são trabalha
dos em pedra branca do Rio 
das Contas, do centro da Bahia. 
As peças foram doadas pela 
Prefeitura Municipal de São 
Paulo em 68.

O Presépio Litúrgico, repre
sentando o nascimento e tam
bém a morte de Cristo, está na 
segunda vitrine do Museu dos 
Presépios. Por serem suas pe
ças muito frágeis, o presépio 
hoje não está completo, faltan
do-lhe algumas cenas que ante- 
riormente dele faziam parte. As 
imagens foram executadas era 
barro cru e a expressão é de 
angústia em muitas delas. Estas 
peças faziam parte de um pre
sépio montado em 1949 no Sa 
natório Vicente Aranha em Sao 
José dos Campos, e por falta 
de cuidado ao ser desmontado e 
guardado, o presépio terminou 
sendo danificado parcialmente. 
Sua doação foi feita em 1950, 
pelo autor, D. Gabriel Bueno 
Couto, bispo de Jundiaí.

TIPOS
DIFERENTES

O Museu do Presépio funcio
na desde 1956 no Parque do I- 
birapuera, ao lado dó Pavilhão 
da Bienal e suas peças expostas 
são da época em que foram fei
tas e vindas diretamente do lo
cal onde foram montadas. Es
tas peças são mostradas atra
vés de uma série de vitrinas 
incrustadas na parede, e ilumi
nadas por trás do vidro para 
que as imagens tenham mais 
destaque. Com exceção do pre
sépio napolitano, composto por 
1500 peças, que por seu volume 
está fora das vitrinas.

Um palco com auditório para 
cem pessoas está localizado no 
centro e uma das duas salas 
de vitrinas, para apresentações 
de espetáculos em todos os fins- 
de-semana, especialmente os de 
inspiração religiosa. O Museu 

ainda o Natal Brasi-promove 
leiro, com danças folclóricas, 
encenações do nascimento de 
Cristo por estudantes, lança
mentos de selos natalinos, pe
ças infantis e corais, com par
ticipação de pessoas de outros 
estados brasileiros.

Atualmente o acervo do Mu- 
é de 60 presépios comple

tos, do século 17 ao atual, de 
do Brasil e ainda da

Também integra o acervo o 
presépio da Ilha da Madeira, do 
século 18, que é parte de um 
grande presépio composto de 

executados em terracota

seu

regiões
França, Itália, Portugal, Espa 
nha. Polônia, China, Rússia, 
Japão, África, México, Bolívia, 
Peru, Equador e Chile, todos 
distribuídos nas duas salas de 
vitrinas. Numa delas, destinada 
a obras de artesanato, há várias 

avulsas e quadros de Na-

grupos
policromada em ouro, represen
tando todas as fases da vida de 
Cristo, desde o sonho de Jose 
até a Ressurreição. Ele foi en- 

■ contrado em Cabo Frio, já um 
descaracterizado pelaspouco

constantes montagens e desmon- 
tagens e também foi adquirido 
e depois doado por Francisco 
Matarazzo Sobrinho, em 1951. 
Atualmente suas cenas são So
nhos, Circuncisão, Apresentação 
do Menino Jesus no Templo. 
Fuga para o Egito. Ordens de 
Herodes, Matança dos Inocen
tes e Jesus entre os Doutores-

peças
tal.

QUARTAS,
ENTRADA FRANCA

Foi em 1949 que surgiu a i- 
déia de instalação do Museu do 
Presépio, por causa da vinda 
do presépio napolitano do sé
culo 18- com 1500 pecas, trazi
do pelo industrial Francisco 
Matarazzo sobrinho da Italia. 
Est«o peças representam a Na
tividade sob uma ruína roma
na, fornecendo a imagem de u- 
ma típica cidade do sul da Itá
lia. detalhadamente, onde o po
vo festeja o nascimento de 
Cristo, e foram doadas à Prefei
tura de São Paulo sete anos de
pois de sua chegada ao Brasil 
(Lei n.° 5 083, de 19 de novem
bro de 1956), quando foi esco
lhido o Grande Marquise do I- 
birapuera para a montagem do 
Museu. Artistas brasileiros e i- 
talianos, coordenados pelo cenó
grafo Tulio Costa, foram os res
ponsáveis pela instalação do 
presépio napolitano.

O projeto cresceu em 
quando a prefeitura paulista 
doou o Museu ao Governo do 
Estado, para que ele fosse in
tegrado ao Museu de Arte Sa
cra, da Secretaria de Cultura, 
Ciências e Tecnologia local. A- 
tualmente, além da exposição, 
o Museu promove palestras, en
contros, exibição de slides e or
ganiza programações natalinas 

. com crianças de escolas oficiais 
e particulares, incluindo repre
sentações e canto coral. Seu 
funcionamento é de terça a do
mingo, das 131i às 17h, cobran
do Cr$ 2,00 para os visitantes 
durante o período de progra
mação natalina. Às quartas-fei
ras todos podem ver o acervo 
de graça.

O presépio boliviano, coloca- 
cado num bargueno. se abre e 
se fecha conforme as circuns
tâncias: as partes laterais são 
levantadas do chão, fecham-se 
os lados, a frente e depois o te
to, que desce sobre todas as pe
ças, formando uma arca pintada 
de verde com desenhos doura
dos e fechos de latão. Apresen
ta algumas cenas da vida de 
Cristo e suas imagens são em 
madeira policromada em ouro e 
com tamanho desproporcional 
uma em relação as outras, o 
que é explicado pela hierar
quia: primeiro o menino Jesus, 
a maior de todas, seguida de 
Nossa Senhora e São José e fi
nalmente pássaros e animiais, 
em escala menor. A doação foi 
feita em 1964, por Hermínio 
Lunardelli.

napolitano: 1.500 peças mostrando casas, ruínas, anjos e camponeses.

Apesar da quantidade de pe
ças expostas, o que chama maior 
atenção é o presépio vindo de 
Nápolis e que na época de sua 
criação, em 1700. entusiasmou o 
próprio rei Carlos de Bourbon, 
(profundamente religioso e tido 
como homem das artes) por sua 
forma artesanal. Há várias 
plicações sobre a colocação dos 
personagens da natividade num 
ambiente pagão: uipa delas é a 
de que esta representação sim
bolizaria, propositalmente, o 
domínio do cristianismo sobre 
o paganismo e outra de que, 
com a moda estética provocada 
pelas primeiras escavações na 
Itália, houve a idéia dos orga
nizadores de situar a cena sob 
uma ruína para dar maior gran
diosidade ao espetáculo.

a vida da aldeia no dia do Na
tal, tudo em estilo Barroco; a 
segunda etnográfica, mística, si
tuando a Natividade fora de Be

lém, em Nápolis, ou em qual
quer outra aldeia italiana, 
tre colunas partidas, restos de 
templos pagãos e sobre as ruí
nas anjos voando e cabeças de 
querubms, enquanto abaixo de
les estão pastores, camponeses, 
os magos uma infinidade de fi
guras do povo (ricos agriculto
res, baronete, damas e cava
lheiros, com trajes de d í Fe ren
tes regiões da Itália). A única 
çoisa não original do Presépio 
é o cenário, executado em São 
Paulo e baseado na arquitetu
ra e estilo da época.

Os detalhes são importantes 
nesta criação: as casas em mi
niatura foram construídas tijolo 
por tijolo, cobertas com teihas 
verdadeiras, as ruas e praças 
são em pedras, a paisagem é 
montanhosa e conserva : 
tos da região vulcânica, 
pouca vegetação, representada 
por uma armação recoberta de

cortiça bruta. A aldeia não é 
determinada, é sim uma povoa- 
ção campagnola sem uniformi
dade arquitetônica, com restos 
de edificações romanas com ar
cos e pedaços de muralhas ao 
lado de casas primitivas e gran
de influência barroca. No con
junto, que tem mais de 300 fi
guras (a maioria conserva as 
roupas originais, embora algu
mas tivessem que ser restaura
das ou substituídas, gastas por 
uso de mais de 200 anos) há 
ainda objetos, móveis, utensí
lios domésticos, frutas 
duras.

Os personagens têm entre dez 
e 40 centímetros e seus mem
bros são talhados em madeira 
ou modelados em terracota, o 
corpo é formado por uma 
mação de arame, enrolada com 
fias de estopa, dando maleabi
lidade às figuras, o que permi
te variar suas posições na com
posição de cenais e costumes da 
época. Alguns acessórios preci
saram ser construídos no Brasil 
para completar

en-

ex-1970,

O Presépio Popular de Tau- 
baté tem figurinas populares e 
foi feito por Mariquina Frois e 
doado em 1952. O Museu do 
Presépio conta ainda com o 
Presépio do Rio de Janeiro, o 
único feito em gesso, de toda a 
coleção, confeccionado por Tie- 
ta Rezenda, que tem como ca
racterística principal a influên
cia oriental em suas imagens. 
Outro trabalho interessante é o 
presépio Szopka Krakowka, de 
origem polonesa, construído em 
papelão e madeira e recoberto 
com papel de chocolate, doado 
ao Museu em 1968. (Da Sucur
sal de São Paulo)

e ver-

ar-
TIJOLO 
POR TIJOLO

O Presépio Napolitano é tra
dicionalmente dividido em duas 
partes: a folclórica, no cenário 
típico (casas, lojas, ruelas, fon
tes, praças) onde se desenvolve

aspec-
com

o ambiente,

38 ♦ FM 23 DE DEZEMBRO DE 1976 
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Lapinha da Bahia
de Jesus cerno a “Animeiação”, 
a “Matança de Inocentes” e 
“Jesus entre os doutores”. As i- 
ma^ens que integram a Nativi
dade, são de madeira poücroma- 
da em ouro e de tamanho des
proporcional em relação às 
tras, e, principalmente, 
namais. Exp-lica-se esta despro- 
porção peta ordem de importân
cia e hierarquia: primeiro, o Me
nino Jesus, a maior de todas, 
em seguida Nossa Senhora 
São José e, finalmente, as de
mais personagens, pássaros 
nimais que se espalham por to
dos os lados. Trazido diretamen- 
te da Bolívia por iim antiquário 
paulista, foi adquirido e doado 
ao Museu
nardell e famiila, em 1S64.

PRESÉPIO POPULAR

A segunda parte é mística 
representa a Natividade não 
em uma gruta em Belém, ma6 
situada em Nápoles 
aldeia italiana, sempre sob ruí
nas romanas, em gerai entre 
colunas partidas, restos de tem
plos pagãos, corno tantos que 
ainda hoje se veem espalhados 
peta Itália; sobre

edificações romanas 
e pedaços de muralhas, ao lado 
de oasas primitivas na sua sim
plicidade aldeã de mais aguda 
influência barroca.

Esse conjunto, além de obje
tos. móveis, utensílios domésti- 

verduras, possui 
mais de 30o figuras cuja a maio
ria conserva ainda suas 
originais. Outra* tiveram 
ser restauradas ou substituídas, 
ante a impossibilidade de serem 
aproveitadas, dado ao seu uso 
de mais de 200 anos.

Os seres existentes, têm 
dimensão

e com arcos

ou numa

cucos. frutas. aos a-
as munas, um 

vôo de anjos e cabeças de roopaaque
rubins. Além dos pastores e cam
poneses vèem-se os Magos, cuja 
pompa dos cortejas teria dado 
origem ao delicioso equivoco 
dos “reis” Magos, que não são 
referidos no Evangelho. E, de
pois deles, uma infinidade de fi
guras do povo, ricos agriculto
res, baronetes,
Iheiros,

que

e

e a-uma
que varia entre 10 

a 40 cm, as cabeças. braços,
m ãos, pernas e pés e outras par
tes do corpo são talhadas 
madeira ou modeladas em terra- 
cota; o ootípo é foxanado 
ma armação de arame, enrolada 
com fios de estopa, o que dá as 
figuras grande maleabilidade 
permitindo não só a mais am
pla liberdade 
movimentos 
também, 
na composição das cenas e cos
tumes da época. Alguns acessó
rios tiveram que ser construídos 
no Brasil para que se comple
tassem os ambientes cujas cenas 
foram também idealizadas pelo 
mesmo grupo de pessoas que 
colaboraram para a construção 
de todo o presépio.

Outro presépio que também 
chama a atenção dos visitantes 
é o presépio Boliviano, que é oa- 
racteitsticamente colocado “num 
bajrçiueno” este presépio se a- 
bae e se fecha ocnfonme as cir
cunstâncias:
são levantadas do chão, 
guida, fecham-se os lados, de
pois a frente e, finalmente, o 
teto que desce sobre o todo, for
mando uma espécie de arca pin
tada de vemdJe

damas e cava- 
exibimdo trajes esplên

didos das cüfeermtes legiões da 
ütália a completar o cenário on
de se engastam tedias 
nagens que o constituem, é ori
ginal, não foi comprada 
copiada de nenhum outro 
tes. Sua concepção e execução 
se fizeram inteiramente em São 
Paulo, por artistas italianos e 
brasileiros, 
criador, Túüj Costa, na arqui- 
betíura e estilo da êneca.

em •por Hermínio Lu-
por vi

as perso-

O presépio Popular de Tauba- 
té — que fica na vitrina 9, é 
composto imtedramemte por figu
rinhas populares, de autoria da 
sra. Mariqpinha Frois. Este pre
sépio foi adquirido em 1952 e 
doado ao Museu pela sra. Liar
des Duarte Milliet.

nem
an- na variação dos 

e posições, como, 
a realização perfeita

baseando-se o seu

São muitos os presépios e agx5« 
passar pelo “Presépio do Rio de 
Janeiro ”, que é o único em

Assim, as casas do presépio 
Napolitano, foram construídas, 
reaknente, tijolo por tijolo, e 
cobertas de telhas verdadeiras, 
ainda que em miniatura, imitan
do as antigas; as ruas e praças 
Kão calçadas de pedras, também 
preparadas e coloeaadis uma por 
uma. A paisagem é mentanho- 
Kla- conservando algum aspectos 
da região vulcânica, 
vegetação, representadas

ges
so de toda a coleção, e de auto
ria da sra. Tieta Rezenda, tem 
ele. como principal característi
ca. a pureza m&tioa de suas i- 
magens 
oriental.

que sofrem influência

Na vitrina 2, encontra-se 
Imdo presépio o “Szopfca Kra- 
kowtet ”. que é de origem polo
nesa trabalho popular muito 
interessante; todo construído em 
madeira e papelão e ihteiramen- 
te recoberto cem papel de cho
colate. EM» preséoio veio dire- 
taânente da Polônia

um
com pouca a« partes laterais 

em se-por u-
ma armação recoberta de corti
ça bruta, solução feliz porque 
e-ngere nitidamente a mstieida- 
de daquelas regiões. A aldeia não 
e uma determinada aldeia, 
nana lídima povoação

mas 
campag-

hola, e não apresenta uniformi
dade arquitetônica. Hã resto® de

com descaüios 
dourados e fechos de latão.

Em suas difeerntes divisões a- 
presenta algumas cenas da vida

para o sr. 
Francisco Matarazzo Sobrinho, 
We o doou ao Museu em líxtfl

1 11 1 rêtJQUfaft} ÍM.èifl;
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arte popular 

nascimento de Cristoexpressando
Desde 1956, enooaatra-se no 

Parque do Ibirapuera o Museu 
do Presépio, localizado ao lado 
do Pavilhão da Bienal, e atrás 
do Museu de Arte Moderna de 
São Paulo. Reúne 60 presépios 
vindos de todo o mundo e de to
das as regiões do Brasil, cada 
um deles apresentando uima ca
racterística diferente, provenien
te da épooa em que foi feito e 
do local em que foi montado.

A grande curiosidade do Mu
seu do Preséiplo, é uma repre
sentação de 
que tornou totalmente ndpôniea 
a cena da Natividade. Este pre
sépio é composto de três figuras 
de seda, representando Nossa Se
ntara, São José e o Menino 
Jesus, todos vestidos oom as rou
pas típicas do Japão, tendo a fi
sionomia do povo japonês.

ctas, Coral da Secretaria da Fa
zenda do Estado de São Pauilo, 
Coral dío MASP — e Madrigal 
Muisicaviva 
Campos e, fina Imente, o Madri
gal “Klaius Ditter Woliff”. 
apresentações foram na Grande 
Marquise do Parque Ibirapuera, 
onde tamíbêm fica o Museu de 
Presépios.

tugal, Espanha-, Polônia, Rússia, 
China, Japão, África, México, 
Bolívia, Peru, Equador e Chile, 
expostos ©m vitrinas ouidadosa- 
menite decoradas e distribuídas 
em duas saias. Na sala destina
da a obras de artesanato, 
c entram-se várias peças avulsas 
e quadros natalinos.

Além da exposição permanen
te, o Museu desenvolve ativida
des artísticas e culturais afins, 
promovendo palestras, encontros, 
conferências, exibições de “sli
des” e audiovisual, organizando 
também programações natalinas 
com crianças de esbabelecimen- 
tos de ensino oficiais e particula
res, corais infanto-juvenis e re
presentações alusivas ao nasci
mento de Cristo.

O Museu do Presépio, funcio
na de terça a domingo, das 13 
às 17 horas. Ingresso, Cr$ 2,00.

Presépio Lltúrgico, representan
do as duias fases principais da 
vida de Jesus:
Morte.

Este presépio se compunha de 
muitas outras cenas, infelizmen- 
te desaparecidas em virtude de 
sua grande fragilidade. Executa
das em barro caru, estas ima
gens, extremamente sugestivas e 
angustiadas em alguns dos seus 
detalhes, faziam parte de um 
presépio que foi montado, em 
1949, no Sanatório Vicente Ara
nha, em São José dos Campos, 
estado de São Paulo.

Desmontado e guardado sem 
a devida cautela, o Presépio fi
cou muito reduzido, restando a- 
penas poucas peças, muitas das 
quais tiveram que ser restaura
das.

o Museu do Presépio é o Napo
litano — Data do Século XVIII. 
Doado em 1949 pelo sr. Francis
co Matarozzo Sobrinho é ponto 
de partida do Museu, este pre
sépio constitui uma autêntica 
representação de arte folclórica 
que em 170a empolgou todo o 
povó de Nápoles, a começar pe
lo rei Carlos de Bourbon, ho
mem. religioso e apaixonado pe
las artes, sobretudo na sua for
ma artesanal, praticando-a, pes
soalmente, com os grandes ar
tistas da época, como Samniar- 
tirno, Schettino, Mosca, Bottiglie- 
ri, Celebramo, Gallo, Gori, Vac- 
carro, Vassalo, Polidoro, para 
não falar em todos. É encon
trado no Presépio uma das ma
iores manifestações do sentimen
to religioso popular.

Nascimento e
São José dosde

As
en-

HISTÓRICO

A idéia de instalação do Mu
seu de Presépio surgiu em 1949, 
quando o industrial Francisco 
Matariazzo Sobrinho trouxe da I- 
tália um presépio napolitano do 
século XVHI, com 1.500 peças. 
A Natividade é apresentada sob 
uma ruína romana e ainda po
demos ver uma típica cidade do 
sul da Itália com todos os deta
lhes, mostrando um povo em 
festa para celebrar o nascimen
to do Menlno-Deus. Este presé
pio foi doado pelo senhor Fran
cisco Matamazzo Sobrinho à Pre
feitura Municipal de São Paulo, 
através da Dei n.o 5.083, de 
19-11-1956.

Escolhido o lpical para a insta
lação do Museu, na Grande 
Marquise do Parque Ibirapuera, 
a montagem do presépio Napoli
tano foi entregue a um grupo de 
artistas brasileiros e italianos, 
sob a responsabilidade e a orien
tação do cenógrafo Túlio Costa.

Em outubro de 1970, a Pre
feitura Municipal de São Paulo 
doou o Museu dc Presépio ao 
Governo do Estado, a fim de 
ser integrado ao Museu de Arte 
Sacra, da Secretaria da Cultu
ra, Ciências e Tecnologia.

origem japonesa,

Foi doado ao Museu de 
Presépio em 1950 pelo seu autor, 
D. Gabriel Bueno Couto, bispo 
de Jundiaí. Depois das primeiras escava

ções que trouxeram uma espé
cie de moda estética inspiradas 
nas minas descobertas, isso na 
Itália, provavelmente surgiu a 
idéia de situar a cena da Nati
vidade, segundo a tradição bí
blica, mais sempre sob uma ruí
na, romana para maior grandio
sidade do espetáculo. Outra ver
são sobre a colocação das ima
gens num ambiente pagão é a- 
tribuída à intenção proposital 
de simbolizar bem o domínio do 
cristianismo seber o paganismo.

O Museu é formado por uma 
série de vitrinas lncrustradas na 
parede, existindo iluminação a- 
penas por trás dos vidras, para 
dar destaque ás Imagens ou re
presentações de cenas. O presé
pio Napolitano, que deu início 
ao Museu, é o único que se en- 
oontra fora da parede, por apre
sentar cenas compostas ot qua
se 1.500 peças. No centro da sa
la de vitrinas, foi montando um 
palco, ande, todas os fins de se
mana., apresentam-se programa
ções artísticas, piincipalmente de 
cunho redigioso. Junto ao palco 
está o auditório para cerca de 
cem pessoas.

Esses espetáculos fazem parte 
do “Nabal Brasileiro”. São 
danças folclóricas, representa
ções de alunos cantando o nas
cimento de Cristo, lançamento 
de selos referentes ao Natal, pe
ças de teatro para crianças e 
corais. A programação do Natal 
Brasileiro beve inicio no dia 4 de 
novembro e terminou no último 
dia 19, com as apresentações do

ROTEIRO O visitante prossegue olhando 
o Museu e na vitrina de n.o 5, 
encontrará o presépio da Ilha 
da Madeira, do século XVTIL 
Partie de um grande presépio 
composto de grupos executados 
em terracota policromada em ou
ro, representando todas as fases 
da vida de Jesus, desde o “So
nho de São José. ate a “Ressur
reição”. Encontrado em Cabo 
Frio, já grandemente prejudica
do pelas sucessivas montagens e 
desmontagems, foi adquirido pelo 
sr. Francisco Matarazzo Sobri
nho, que o fez restaurai' doan
do-o ao Museu, em 1951. Conta 
atualmente, com as seguintes ce
nas: “Sonhas”, “Circuncisão”,

"Apresentação do Menino Je
sus no Templo”, "Fuga para o 
Egito”, “Ordens de Herodes”, 
“Matança dos Inocentes”, “Je
sus entre os Doutores

Lego após entrar no Museu do 
Presépio, o visitante encontra a 
primeira vitrina, onde está a pe
ça de número 1 — Lapinha da 
Bahia — do século XVIII, tam
bém conhecida por Menino Jesus 
do Monte ou Divino Pastor. Ca- 
racteristicaanente regionais e ri
quíssimas em seus pormenores e 
em sua concepção eminenbemen- 
te simbólica, estas L apinhas e- 
ram montadas pelas freiras do 
Convento das Humildes em San
to Amaro (Salvador-Bahia), as 
quais, entre os séculos XVTU e 
XIX. faziam verdadeiras compe
tições na composição e riqueza 
dos motivos, roupagens, borda
dos e enfeites; a imagem é de 
madeira e guarda, ainda, a poli- 
oromia e as roupas da épooa. Os 
animais espalhados em volta são 
trabalhados em pedra branca do 
Rio das Contas (centro da Ba
hia). Doação da Prefeitura Mu
nicipal de São Paulo em 1968.

O Presépio Napolitano, que 
se tomou clássico, é bradicional- 
mente dividido em duas partes: 
a primeira, folclórica e etnográ
fica. Num cenário tipicamente 
napolitano, com suas casos, lo
jas, praças, fontes e ruelas, de
senvolve-se toda a vida de uma 
aldeia em festa no dia do Na
tal, oom sua vivência popular e 
perfeita fidelidade do ambiente, 
tudo em autêntico estilo barro

ca Museu possui um valioso a- 
oervo de cerca de 60 presépios 
oompletos, dos séculos XVII, 
XVm, XIX e XX, alguns na
cionais (de vários Estados do 
Brasil) e outros estrangeiros, o-

O PRIMEIRO E O MAIOR

Mas o presépio que clhama a
Grupo Folclórico Tapejaras-Gaú- riginários da França, Itália, Por- A segunda vitrina guarda o atenção de todos os que visitam

Presépio polonês Presépio português do século XVIII Presépio litúrgico: nascimento e morre


