
LOCAÇÃO 
DO ESPAÇO



O Instituto Bardi/Casa de Vidro, fundado 
em 1990, é uma organização da sociedade 
civil de fins não lucrativos com sede na 
Casa de Vidro, localizada na cidade de São 
Paulo, Brasil. 

O Instituto dedica-se a transformar sua 
sede em um espaço de diálogo e troca 
de conhecimento. Sua missão é dar 
continuidade à atuação de seus fundadores, 
Lina Bo e Pietro Maria Bardi, a partir do 
fomento à produção intelectual no campo 
da arquitetura, do urbanismo, do design e 
das artes em geral. Seus objetivos incluem 
preservar e divulgar o legado artístico 
de Lina e Pietro; garantir a conservação 
e organização de seu acervo e facilitar o 
acesso ao público; colaborar em publicações, 
exposições, palestras e seminários dentro 
do campo cultural e artístico. 

Como forma de mobilizar recursos para 
assegurar seus objetivos, o Instituto 
disponibiliza para locação algumas áreas 
de suas instalações para a realização de 
eventos culturais. Ao realizar seu evento na 
Casa de Vidro, você apoia o Instituto Bardi 
e colabora para dar continuidade à sua 
missão.

Veja abaixo as informações e instruções de 
como alugar o espaço.

O INSTITUTO



O BAIRRO

Palácio dos 
Bandeirantes

Parque 
Alfredo Volpi

Estação CPTM Vila Olímpia

Estação CPTM Berrini

Estação CPTM Morumbi

Estádio Cícero 
Pompeu de Toledo

Estação do Metrô
São Paulo - Morumbi

CASA DE VIDRO

1 km



O Morumbi é um bairro nobre da Zona 
Oeste de São Paulo, que atualmente 
conserva uma paisagem densamente 
arborizada e marcada tanto pela presença 
de casarões quanto de edifícios modernos. 
Dotado de uma boa infraestrutura urbana, 
o Morumbi conta com uma larga variedade 
de equipamentos e atividades - de lazer, 
comércio e moradia -, facilmente acessíveis 
por diversas linhas de ônibus, estações da 
CPTM (Morumbi e Berrini) e do Metrô (São 
Paulo-Morumbi). 

O BAIRRO



A Casa de Vidro* foi a primeira residência 
construída no Morumbi. Seu terreno é 
ocupado por uma rica vegetação originária 
da Mata Atlântica - elemento característico 
do bairro no momento de sua implantação 
e de grande importância na concepção dos 
espaços internos e externos da residência. 
O acesso, a partir da Rua General Almério 
de Moura, situa-se no ponto mais baixo do 
lote, constituindo um percurso que conduz, 
por meio de um amplo jardim, o visitante 
até a casa. 

*a casa é considerada patrimônio histórico (tombada 
pelos órgãos CONPRESP, CONDEPHAAT e 
IPHAN) - assim, pressupõe-se uma realização 
cautelosa e responsável das atividades a partir do 
momento de locação e o uso de seus espaços. 

A CASA



O JARDIM

O jardim da Casa de Vidro ocupa uma área 
de quase 7.000 m2 e foi cuidadosamente 
planejada pela própria Lina. A vegetação 
rasteira da época transformou-se em 
floresta particular, com trilhas decoradas 
com pedras e cacos de cerâmica.

O JARDIM É A ENTRADA E RECEPÇÃO 
DOS VISITANTES.



Área:
Pé direito:

PLANTA JARDIM

ÁREA TOTAL DO TERRENO: 6.713,16 m2

VISTA 
GERAL

ESTÚDIO

CASA DE VIDRO

GARAGEM

ACESSO
PRINCIPAL

CASA DO CASEIRO



Área:
Pé direito:

PLANTA SALA 
E SALA DE JANTAR

VISTA 
INTERNA

Acesso restrito/administrativo 

Banheiros disponíveis para uso

*
*

*

*
Espaços disponíveis para alugar 
a depender do projeto/atividade

área de 
jantar

salão

biblioteca

entrada

copa

jardim
lavanderia

cozinha



PLANTA DO 
TÉRREO

varanda

acesso à casa - 
escada

jardim

ÁREA VARANDA: 50 m2

Acesso restrito/área técnica

0 1 2,5 5 (m)
Espaço para locação



ÁREA SALÃO PRINCIPAL: 187 m2
ÁREA APOIO COZINHA: 29,78 m2
ÁREA APOIO LAVANDERIA: 15,18 m2

PÉ DIREITO: 3,07m no ponto mais baixo / 
3,77m no ponto mais alto 
(inclinação = 12%)

PLANTA 
DA CASA

salão principal

apoio - cozinha

apoio -
lavanderia

Acesso restrito/administrativo 

Espaços de apoio em dias de evento

Espaço para locação
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0 1 2,5 5 (m)

PLANTA DO 
ESTÚDIO

0 1 2,5 5 (m)

ÁREA ESTÚDIO: 54 m2

Espaço para locação



•Não possui medidas de acessibilidade* 
para pessoas com mobilidade reduzida; 

*O projeto de acessibilidade, realizado como parte 
do Plano de Gestão e Conservação da Casa de 
Vidro, está em processo de aprovação pelos órgãos 
competentes de regulação do patrimônio. 

•Não possui estacionamento (vagas 
disponíveis na rua);

•Não possui local de alimentação;

•Disponibiliza acesso wi-fi para visitantes.

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS



COMO
ALUGAR?

Para alugar algum dos espaços 
disponíveis da Casa de Vidro basta 
enviar sua solicitação para o e-mail: 
infobardi@institutobardi.org. 

Salientamos que todas as solicitações 
necessitam de aprovação prévia pela 
equipe do Instituto Bardi/Casa de 
Vidro. 



Rua General Almério de Moura, 200
05690-080 | São Paulo, Brasil 

+55 (11) 3743 3875 | +55 (11) 3744 9902
infobardi@institutobardi.org


