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Muralismo em São Paulo na década de 1950: 
dois painéis de Candido Portinari

Muralism in São Paulo in the 1950’s: two panels by Candido Portinari
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RESUMO O painel Bandeirantes, feito por candido Portinari em 1951, adornou por muitas décadas 
o restaurante do hotel comodoro, em São Paulo, até ser incorporado à coleção de arte do Banco 
itaú, em 2005. concomitante a este projeto, estava a encomenda de Niemeyer para que o mesmo 
artista decorasse uma grande parede da Galeria califórnia, inaugurada em 1953. O estudo destes dois 
casos específicos em paralelo, bem como o diálogo destas obras com propostas contemporâneas, 
nos permitem investigar certos aspectos do programa moderno de síntese das artes no Brasil. com 
base na análise destes painéis, adentramos a problemáticas que tocam desde complicações de ordem 
prática, até questões de cunho estético, expondo a fragilidade de um programa decorativo importado 
de experiências internacionais, e de certa forma, adaptado às condições brasileiras.
PALAVRAS-CHAVE Muralismo, candido Portinari, hotel comodoro, Galeria califórnia, Oscar Nie-
meyer, síntese das artes.

AbStRACt The panel Bandeirantes, made by Candido Portinari in 1951, adorned for many decades 
the restaurant of the Hotel Comodoro in São Paulo, till it be incorporated into the art collection 
of the Banco Itaú, in 2005. Concomitant with this project, is the Niemeyer’s commission for the 
same artist to decorate a large wall into Galeria California, opened in 1953. The study of these two 
specific cases in parallel, and the dialogue of these works with contemporary proposals, allows us to 
investigate certain aspects of the modern program of synthesis of arts in Brazil. From the analysis 
of these panels, we enter the issues touching since complications of practical nature, to questions 
of aesthetic nature, exposing the fragility of a decorative program imported from international 
experiences, and somehow adapted to Brazilian conditions.
KEywORdS Muralism, candido Portinari, hotel comodoro, Galeria califórnia, Oscar Niemeyer, 
synthesis of arts.
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