
 
 

Learning from Lina Bo Bardi 
Stroom Den Haag organiseert drie gesprekken over de hedendaagse betekenis van het werk van de 
Braziliaanse architect Lina Bo Bardi (1914-1992). Op 10, 15 en 21 juni gaan respectievelijk de schrijver 
van haar biografie Zeuler Lima, deskundige op het gebied van stedelijke transformatie Paul Meurs en 
professor in architectuur Lara Schrijver in op haar opvattingen over architectuur, ontwerp, onderwijs en 
de Braziliaanse identiteit.  Kijk hier voor meer informatie.  
 
De  gesprekken vinden plaats in het kader van de tentoonstelling Another Reality. After Lina Bo Bardi bij 
Stroom Den Haag. Deze toont de praktijk van Lina Bo Bardi door de ogen van 6 kunstenaars: Céline 
Condorelli, Leonor Antunes, Manuel Raeder & Mariana Castillo Deball, Mike Cooter en Wendelien van 
Oldenborgh.  
 
Extra info 
 
- 10 juni / 14.00 – 17.00 / Zeuler Lima (Washington University, St. Louis) in gesprek met Braziliaanse en 
Nederlandse kunstenaars, architecten, ontwerpers en schrijvers over de impasses die zij zelf ervaren in het 
vermogen van ontwerp om daadwerkelijk iets te betekenen in de verbetering van het dagelijkse leven.  
 

- 15 juni 14.00 – 17.00 / Paul Meurs (TU Delft) spreekt naar aanleiding van Lina Bo Bardi's idee dat men 
‘een historische heden moet begrijpen om een nieuw heden te maken' en gaat aan de hand van Bo Bardi's 
werk in Salvador in op de rol van cultuur, geschiedenis en identiteit bij de transformatie van de bestaande 
stad. 
 

- 21 juni 14.00 – 17.00 / Lara Schrijver (Universiteit van Antwerpen) leidt een actieve sessie waarin Bo 
Bardi's essay over de rol van de architect, The Theory of Architectural Practice (1957), actief in de praktijk 
wordt gebracht als methode van onderzoek en kijken naar de omgeving. Aansluitend vindt de launch plaats 
van Volume #48: The Research Turn.  
 
De tentoonstelling richt zich op de ideeën achter Bo Bardi’s werk, dat bestaat uit gebouwen, 
tentoonstellingen, teksten, tijdschriften, theaterdecors, sieraden, stoelen en interieurs. Naast de - grotendeels 
nieuwe - werken, wordt een selectie van Bo Bardi’s tekeningen getoond, zijn documentaires over haar werk te 
zien en gefilmde interviews met haar voormalige medewerkers, en er is een groot aantal publicaties in te 
zien, waarvan veel niet in Nederland te vinden zijn.  
 
Ter afsluiting vindt op - 2 juli  12.00 – 20.00 de Lina Bo Bardi Fan Day #2 plaats met onder andere 
theatermaker Finn Beames, kunstenaar Wendelien van Oldenborgh en journalist/curator Marcelo Rezende .  
 
Lina Bo Bardi is vooral bekend om markante gebouwen in Brazilië, als Museu de Arte de São Paolo (MASP), 
SESC Fábrica da Pompéia en Casa de Vidro. Bij het ontwerpen van architectuur ging het haar niet primair 
om de vorm, maar om het gebruik ervan - de mens was voor haar essentieel om de ontwerpen tot leven te 
wekken. Bo Bardi ontwierp veel, van tentoonstellingen, stoelen en tijdschriften tot decors, juwelen en 
broodjes. Ze schreef over architectuur, gaf les en ontwierp twee kerken, diverse huizen en twee theaters. Ze 
werkte als museumdirecteur in Salvador in het noordoosten van Brazilië, waar ze een aantal bijzondere 
restauraties uitvoerde en een sterk geloof ontwikkelde in de alledaagse creativiteit van ‘gewone' Brazilianen. 
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Ze was politiek en sociaal gedreven, streefde naar het zichtbaar maken van de ‘arme' cultuur van het 
noordoosten en droeg haar geloof in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de architect met 
overtuiging uit. 
 

 
 

 


