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OFÍCIO n.º 02/AME JARDINS – SUB-PI/2021                   

Assunto: permissão para instalar obra de arte em local público 

                                                     

Prezado Subprefeito Luiz Carlos Pinheiro Portella Junior, 

 

A AME JARDINS tem atuado em parceria com o poder público sempre visando à 

preservação dos bairros. Nossas ações colaborativas abarcam várias frentes, como 

zeladoria urbana, manutenção de áreas verdes, entre outras, de modo a trazer melhorias 

para a região e para a qualidade de vida de seus moradores. 

 

Recentemente tivemos acesso ao inventário de obras de arte em logradouros públicos 

da cidade de São Paulo, publicado no site da Prefeitura. Como temos já há alguns anos uma 

parceria com o MuBE – Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, a direção desse 

equipamento cultural nos procurou com sugestão de levar obras de arte que hoje se 

encontram no museu para áreas públicas dos Jardins.  

 

Trata-se de uma ação que proporcionará a um maior número de pessoas acesso a 

obras de arte de importantes artistas, além de trazer mais beleza para nossa região.  

 

Em princípio, será uma escultura, a “Arminda”, de Sonia Ebling, que o MuBE propõe 

instalar em espaço público, conforme detalhamento e sugestões de locais expostos no 

documento anexo (Doc. 1). As outras duas obras estão, temporariamente, expostas na 

Marginal do Rio Pinheiros, podendo, futuramente, mediante autorização da Subprefeitura de 

Pinheiros, compor a paisagem urbana. 

 

A instalação, após autorização da Prefeitura, será realizada pela equipe técnica do 

MuBE. A manutenção da escultura também correrá por conta do museu e será feita 

semanalmente pela conservadora de obras da instituição. 

São duas as sugestões de local: canteiro verde da esquina das ruas Sofia com 

Inglaterra e canteiro verde da esquina das ruas Áustria com Bucareste, ambos no Jardim 

Europa. 
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O período proposto para a instalação da escultura é de 2 (dois) anos, porém, há 

flexibilidade do museu quanto a esse critério, permitindo análise da Prefeitura de modo a 

atender ao melhor interesse público. 

 

Ante o exposto, solicitamos a sempre criteriosa análise da Subprefeitura de Pinheiros 

acerca da proposta de instalação da referida escultura nos locais acima indicados, 

conforme retratados no documento anexo. Não havendo óbice, requeremos que seja 

formalmente autorizada a instalação da obra de arte. 

 

Contamos com a presteza e a celeridade da Subprefeitura de Pinheiros.  

 

Respeitosamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Daniela Cerri Seibel 
Presidente - Associação AME JARDINS 

 
 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

LUIZ CARLOS PINHEIRO PORTELLA JUNIOR 

M.D. Subprefeito de Pinheiros 

Subprefeitura de Pinheiros 

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123 - Alto dos Pinheiros 

São Paulo/SP 
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DIÁLOGO COM A CIDADE

Como forma de contribuir com o bairro, e com o 
entorno, levando arte para a cidade, gostaríamos de 
propor à vizinhança do Museu, a colocação de
algumas esculturas de nosso acervo em áreas da 
região.
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PROPOSTA

A seguir, apresentamos alguns estudos de locais 
próximos ao MuBE onde as esculturas poderiam 
ficar. Se possível, gostaríamos de aproveitar o mês 
de dezembro, se possível, quando teremos 
equipamentos disponíveis para a montagem de 
nossa nova exposição, que poderão ser usados para 
o transporte e colocação destas esculturas nos locais 
propostos.



Mapa do entorno 

MuBE

Rua Bucareste x rua 
Alemanha 
Rua Áustria x rua 
Bucareste 
Rua Sofia x rua Inglaterra 
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SONIA EBLING, ARMINDA, DÉC. 1980, BRONZE

Sobre a Ar)sta

Sonia Ebling de Kermoal (Taquara, 1918 - 2006) escultora e professora brasileira. Iniciou seus estudos de arte na 
pintura e na escultura, nas Escolas de Belas Artes do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, entre 1944 e 1951. 
Em 1955, recebeu o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro do Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro pela 
escultura Mulher e Pássaro. Permaneceu na Europa até 1968, estudando com mestres como Ossip Zadkine, em 
Paris, e obtendo uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Ainda na Europa expõs em eventos importantes 
como o Salon de la Jeune Sculpture do Museu Rodin, a Bienal de Arte Tri-Veneta de Pádua, o Salon de Réalités
Nouvelles e o Salon des Pe)ts Bronzes do Museu de Arte Moderna em Paris, ao mesmo tempo que realizou 
mostras no Brasil, incluindo par)cipação na VII Bienal de São Paulo.

Voltando ao Brasil recebeu a encomenda para um relevo a ser instalado no Palácio dos Arcos, em Brasília, e 
iniciou um ciclo de exposições em várias capitais nacionais e também no exterior. Em 1970 ministrou um curso 
de escultura em cimento na Escola de Belas Artes da UFRGS. Seis anos depois foi convidada para assumir a 
cátedra de escultura nessa mesma universidade. Tem obras em coleções de museus como MAC USP, MuBE.



Sonia Ebling – Arminda  (opção 1)
Rua Sofia x rua Inglaterra 



Sonia Ebling – Arminda  (opção 2)
Rua Áustria x rua Bucareste 
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NATHALIE DECOSTER, RECONTRE DU TEMP

Sobre a Artista

Escultora francesa, nascido em 6 de agosto de 1965 na região de Lille, em Flers-lez-Lille. Por meio de suas obras, 
permeiam mensagens universais sobre a condição humana, as fragilidades do homem, sua relação com a noção 
de tempo e os valores essenciais que nossa vida moderna tende a nos fazer esquecer. Suas obras caracterizam-
se por uma personagem muito crua e emblemática, vista como um “mensageiro” que representa a todos, e que, 
associado a formas geométricas (círculos, quadrados, cubos, elevações ao céu), dá origem a uma linguagem 
universal. Na maioria dos casos, Nathalie Decoster usa bronze para suas esculturas de figuras e aço ou bronze 
para as formas geométricas associadas a elas. Ela também faz algumas esculturas em alumínio polido. O 
trabalho de Nathalie Decoster é sempre muito puro na abordagem das falas e na integração da sua 
personagem, a “Mensageira”. O artista às vezes incorpora cores em sua obra: o vermelho, por exemplo, símbolo 
da vida, e o sangue que corre em nossas veias; ou branco, símbolo de pureza.



nathalie decoster
Rua Alemanha x rua Bucareste
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CACIPORÉ TORRES, GRANDE COLUNA

Sobre o Ar)sta

Caciporé de Sá Cou)nho da Lamare Torres (Araçatuba SP 1935). Escultor, desenhista e professor. Estudou na 
Europa através de bolsa de estudos que recebeu na 1ª Bienal Internacional de São Paulo, de 1951. Durante dois 
anos freqüentou os ateliês de escultura de Marino Marini (1901 - 1980) e Alexander Calder (1898 - 1976). 
Retornou ao Brasil em 1953, par)cipando de exposições, e posteriormente, regressou à Europa, onde estudou 
história da arte na Sorbonne, Paris, e trabalhou em ateliê durante 4 anos, período em que desenvolveu obra de 
caráter abstracionista. Passa a construir formas maciças orgânicas e geométricas, u)lizando peças metálicas de 
aparência industrial, como aço, bronze e ferro. Muitas dessas esculturas são feitas em grandes dimensões e 
integram coleções de museus como MAM-SP, MAM-RJ, MAC-SP, MASP e MuBE, e espaços públicos de diversas 
cidades, como as obras na Praça da Sé, metrô Santa Cecília, e painel escultórico em Miami, EUA. Entre 1961 e 
1971, lecionou escultura na Faap e, a par)r de 1971, na FAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ambas
em São Paulo. Par)cipou de diversas edições da Bienal de São Paulo. Foi eleito, em 1980 e 1982, melhor escultor 
brasileiro pela Associação Paulista de Crí)cos de Artes - APCA..



Caciporé Torres, Grande Coluna, déc. 1980, aço fostado, 5,00 x 1,80 m 
Opção 1 - Rua sofia x rua Inglaterra   



Caciporé Torres, Grande Coluna, déc. 1980, aço fostado, 5,00 x 1,80 m 
Opção 2: Rua Bucareste x rua Alemanha (rotatória em frente ao MuBE) 


