
Mina Klabin Warchavchik: Vanguardista Invisibilizada 

Amanda Mantovani, Bárbara Costa, Bruna Gesser, Júlia Floriano Batista e Maria Laura            

Santos 

Universidade do Estado de Santa Catarina/ UDESC 

Centro de Educação Superior da Região Sul/ CERES 

 

RESUMO 

Relato sobre a contextualização e importância histórica da obra de Mina Klabin Warchavchik             

enquanto expoente invisibilizada dos jardins tropicais brasileiros, suas influências e seus           

paralelos com outras artes incluindo a arquitetura e a pintura, buscando, assim, resgatar a              

trajetória desfocada da paisagista. 

 

RELATO 

Era Brasil, década de 20. Enquanto o mundo se deparava com a quebra dos padrões               

das artes e discussões metalinguísticas com Duchamp e Le Corbusier, o Brasil declarava sua              

independência artística 100 anos após a independência política. A Semana de 22 reverberou e              

se fez ser ouvida e, mesmo não participando da mesma, mas sendo parte fundamental do               

grupo que se apresentou, Tarsila do Amaral, uma de nossas artistas mulheres mais ilustres, foi               

inspiração e expôs novos conceitos para a arte moderna brasileira, dentre elas o paisagismo.  

De modo contrário, porém igualmente vanguardista, Gregori Warchavchik replica a          

sua maneira e dentro do que a mão de obra da época permitia, a revolucionária arquitetura                

moderna sob os preceitos de Le Corbusier no centro de São Paulo. Embora ucraniano,              

inspirado por um franco-suíço e construindo em solo brasileiro, a Casa Manifesto, como ficou              

conhecida, teve sua área externa projetada por uma brasileira inspirada por outra grande             

artista brasileira. Mina entendia a importância do desprendimento do lote e da área externa              

para as casas modernistas e fez dos 13000 m² sua tela em branco.  

A área externa e seus jardins já tinham adquirido espaço desde o ecletismo o qual, por                

razões higienistas e de demonstração de status e poder, concebia-os de maneira a reproduzir              

os gostos da aristocracia francesa. E, nesse sentido, a rosa é a síntese da casa, das roupas e do                   

estilo de vida. Damas bem arrumadas com longos vestidos babados, delicadas e protegidas do              

Sol, eram tão frágeis quanto as rosas dos seus jardins. A casa era ornamental e elegante ao                 



mesmo tempo que possuía uma beleza clássica que encantava facilmente pela minúcia dos             

detalhes. 

Contudo, a linha pura de Gregori não permitia mais as roseiras, a relação da paisagem               

com o edificado estaria destinada a um embate temporal e inconcebível para os modernos.              

Com isso, Mina, influenciada por Tarsila e pela Semana de Arte Moderna, concebe um jardim               

o qual denota mais que uma simbiose, mas um mutualismo com o trabalho de seu marido. A                 

escolha por espécies de linha puras, geometrizadas como os mandacarús e outros cactos se              

conectam a casa de modo a potencializá-la e reforçá-la enquanto obra de arte, como um               

trabalho idealizado em conjunto. Simultaneamente, o paralelo com Tarsila se mostra também            

na escolha dessas espécies tão presentes em suas obras e que, além de conversarem com sua                

técnica, reflete os ideais de Tarsila em exibir ao Brasil e o tornar consciente de sua                

brasilidade, de seu genius loci – do latim, espírito do lugar. A ideia por trás do jardim de Mina                   

também era reforçar essa brasilidade e auxiliar no nascimento dessa identidade nacional.            

Artistas mulheres e brasileiras desenvolvendo obras sobre o Brasil. A diferença entre ambas é              

que Tarsila era um expoente internacional de nossa cultura, e Mina se restringiu aos limites do                

seu lote não incorporando essa nova forma de moldar a paisagem a níveis urbanísticos. Não se                

sabe se isso se deve a sua personalidade resguardada, indicada pelo escasso acervo de              

fotografias da própria Mina, ou pela sombra constante do marido. 

No entanto, houve na época várias exposições abertas com visitação a casa já na época               

da conclusão da mesma e, embora a arquitetura e o mobiliário fossem os protagonistas não se                

podia evitar de notar o jardim com espécies exóticas no sentindo de aplicação em jardim, mas                

ao mesmo tempo tão comum aos brasileiros. Em um nível menos público, a piscina da casa e                 

seus jardins serviram de palco para festas e reuniões inclusive com os protagonistas da              

Semana de 22 os quais ficaram amigos do casal. 

Demorou-se até a década de 40 para que a brasilidade de nossa flora fosse novamente               

posta em evidência, porém dessa vez o artista plástico Roberto Burle Marx foi o responsável               

por essa propulsão. Como Mina, Roberto se utilizou em demasia de espécies que continham a               

brasilidade “na seiva” e, muito provavelmente foi inspirado pela paisagista. Contudo, a            

pioneira, como tantas outras mulheres, se tornou invisível perante o renome internacional de             

Burle Marx catapultado pela proximidade que o mesmo tinha com outros arquitetos de             

renome como Niemeyer e Lúcio Costa, formando assim, a “santíssima trindade” do            

modernismo brasileiro do século XX. Mesmo com fama, o nome de Burle Marx ficou              



apagado em relação aos colegas, talvez devido a banalização que existe da arte de compor               

espaços com elementos naturais. De mesma forma, Gregori Warchavchik foi tirado de foco             

com o passar dos anos para dar lugar a outros modernos com arquiteturas mais postuladas,               

embora nunca apagado na história. Logo, supõe-se que Mina Warchavchik foi tristemente            

esquecida por ser mulher, por ser paisagista e esposa de um arquiteto sendo que ela, assim                

como ele, foi vanguarda, mas não conseguiu alcançar os patamares da fama e ter seu trabalho                

como alvo de dissecação por artigos, dissertações e teses até hoje. E assim, mesmo que Mina                

leve certa fama devido a seu cônjuge e por seu primeiro sobrenome abastado, ela pertence,               

revoltantemente, ao vasto panteão de mulheres excepcionais e invisíveis. 
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