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Na celebração do centenário de uma das mais importantes artistas do século XX,  
a Pinakotheke Cultural, Rio de Janeiro, exibe mostra com obras inéditas de Lygia Clark. 
Publicação com textos de críticos que seguiram de perto a trajetória da artista  
completa a homenagem

Com curadoria de Max Perlingeiro,  “O Mundo de Lygia 
Clark” reúne aproximadamente 100 obras da artista, 
entre pinturas, desenhos, gravuras, bichos, trepantes, 
obra mole, casulo, obje‐
tos relacionais, fotogra‐
fias e documentos, em 
sua grande maioria iné‐
ditas ao público brasi‐
leiro. A exposição fica em 
cartaz até 9 de outubro. 
 
A mostra obedecerá a 
uma cronologia, dividi‐
da em 17 ordens concei‐ 
tuais que compõem a 
trajetória de Lygia Clark: 
“Escadas” (1947), “Klee‐
mania” (1952), “Quebra 
da Moldura” (1954), 
“Linha Orgânica” (1954), 
“Arte/Arquitetura” (1955), “Superfície modulada” 
(1955‐1956), “Planos em superfície modulada Série A” 
(1957), “Planos em superfície modulada Série B” (1958), 
“Espaço modulado” (1958), “Unidade” (1958), “Ovo li‐
near” (1958), “Contra relevo” (1959), “Casulo” (1959), 

“Bicho” (1960‐1964), “Obra mole” (1964), “Trepante” 
(1965) e “Objetos relacionais” (1968‐1973). 
 

Para cada uma desses 
segmentos o espectador 
poderá seguir textos de 
parede escritos pelo 
crítico Paulo Herkenhoff, 
que auxiliam a com‐
preensão e a evolução 
do pensamento da artista 
e suas criações. 
 
A exposição em comemo‐ 
ração do centenário da 
artista conta ainda com o 
ensaio fotográfico feito 
por Alécio de Andrade 
(1938‐2003) da perfor‐
mance “Arquiteturas bi‐

ológicas II”, que Lygia Clark criou em 1969 no Hôtel 
d'Aumont, em Paris. 
 
LIVRO BILÍNGUE, COM TEXTOS INÉDITOS 
Acompanha a mostra o livro bilíngue (português/inglês) 

Composição, cerca de 1952                      Foto: Divulgação
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homônimo “Lygia Clark (1920‐1988) 100 anos”, com 
textos críticos inéditos, imagens e informações sobre 
as obras,uma seleção da correspondência pessoal entre 
Lygia e amigos artistas e intelectuais, fatos relevantes 
que marcaram a sua relação com o Rio de Janeiro entre 
abril de 1947 a abril de 1988, e uma cronologia resu‐
mida atualizada. 
 
FILME “MEMÓRIA DO CORPO” 
Na exposição é exibido em modo contínuo o filme 
“Memória do Corpo” (1984, 30’), com direção de Mário 
Carneiro, que registrou a última proposta desenhada 
pela artista, a “Estruturação do Self”. 
 
SOBRE LYGIA CLARK 
Desde as suas primeiras exposições no Brasil, Lygia 
Clark teve a admiração e estímulo de importantes críti‐
cos de arte como Ferreira Gullar (1930‐2016) e Mário 
Pedrosa (1900‐1981). Participou da 1ª Exposição Na‐
cional de Arte Concreta (1956‐57) e em 1959 foi sig‐
natária do Manifesto Neoconcreto. 
 
Sua arte rompeu fronteiras, e a partir de 1965, com 
suas participações na Signals Gallery, em Londres, tem 
no crítico de arte Guy Brett (1942‐2021) um de seus 
mais fervorosos admiradores a partir de então. Suas 
obras estão em importantes coleções públicas e pri‐
vadas, e são vistas em exposições em vários países, 
como na Fundação Antonie Tàpies, Barcelona, Espanha, em 
1998, e mais recentemente "Lygia Clark: The Abandonment 

of Art, 1948–1988", no MoMA de Nova York, e “A pin‐
tura como campo experimental, 1948‐1958”, no 
Guggenheim Bilbao, com curadoria da peruana 
Geaninne Gutiérrez‐Guimarães, e foco nas obras da 
primeira fase da artista. 
 
 
SERVIÇO 
Exposição Lygia Clark (1920‐1988) 100 anos 
Até 9 de outubro de 2021 
Pinakotheke Cultural ‐ Rio de Janeiro 
Rua São Clemente 300, Botafogo 
22260‐004 – Rio de Janeiro ‐ RJ 
Entrada gratuita 
Segunda a sexta‐feira, das 10h às 18h, sábados,  
das 10h às 17h 
Visitação por agendamento prévio pelo e‐mail  
agendamento@pinakotheke.com.br 
ou WhatsApp: +5521.97629‐9683 

Painel de pastilhas  
na entrada do edifício  
Mira Mar,  
na Avenida Atlântica,  
3.992, Copacabana 
 / RJ. 
Foto: Divulgação
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