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Um Giacomo Balla em São Paulo: 
a busca pela origem de Paisagem
A Giacomo Balla in São Paulo: The search of the origin of Landscape
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RESUMO o artigo seguinte propõe uma análise da obra de Giacomo Balla, Paisagem, 1907, do 
Museu de arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, desenvolvendo possíveis hipóteses 
que expliquem sua aquisição por Francisco Matarazzo Sobrinho no contexto da formação do 
antigo Museu de arte Moderna de São Paulo, considerando sua importância para a coleção de 
ambos os museus, bem como seu lugar na produção do artista e no ambiente artístico italiano 
e paulista. As reflexões aqui apresentadas fazem parte da conclusão da pesquisa de iniciação 
científica desenvolvida pela autora sob orientação da Profa. Dra. Ana Gonçalves Magalhães.
PALAVRAS-CHAVE Giacomo Balla, Arte Moderna Italiana, Divisionismo, Museu de Arte Con-
temporânea da Universidade de São Paulo.

AbStRACt The following paper proposes an interpretation of the work by Giacomo Balla, 
landscape, 1907, in the collection of the Museum of Contemporary art of the University of 
São Paulo, developing hypotheses to explain its acquisition by Francisco Matarazzo Sobrinho 
in the occasion of formation of the former Museum of Modern art of São Paulo, searching 
its importance to the collection of both museums as well as its place on the production of the 
artist and in the São Paulo and Italian artistic context. The reflections presented here are part 
of the conclusion of an undergraduate research developed by the author under the orientation 
of Prof. PhD. Ana Gonçalves Magalhães.
KEywORdS Giacomo Balla, Italian Modern Art, Divisionism, Museum of Contemporary Art 
of the University of São Paulo.
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