
esquisso conceptual
conceptual sketch 



Desenho a partir do óleo sobre tela de René Magritte Les idées claires
Desenho de Rafael Perrone 



MUBE Museu Brasileiro da escultura – Dois croquis iniciais reunidos - Pedra no céu e pedra no chão
Croquis de Paulo Mendes da Rocha – São Paulo Brasil

No MUBE, este primeiro plano é definido como um grande pórtico. Uma viga em betão, uma barra que, sobre dois apoios 
independentes, pousa sobre o terreno. Colocada perpendicularmente ao eixo da Avenida Europa, num vão livre de 60 (sessenta) 
metros de extensão (doze de largura e dois metros de altura) assinala a presença do museu fazendo-se referência na paisagem. 
Uma “pedra no céu”? Um grande plano horizontal que, desafiando as leis da natureza, sombreia e acolhe uma praça?



MUBE Museu Brasileiro da escultura – Paulo Mendes da Rocha [Revista Projeto]



MUBE Museu Brasileiro da escultura –- Pedra no céu e pedra no chão - Paulo Mendes da Rocha
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esquisso como convergência 
do espaço

sketch as convergence of space 


















