
BIENAL DE SÃO PAULO  
COMEMORA 70 ANOS DE HISTÓRIA 

A data será celebrada com ações que incluem lançamento de podcast, publicação e 
curta-metragem. Artistas visuais, da televisão, da música e do cinema se juntam à 
comemoração com o envio de depoimentos em vídeo. Abertura da grande exposição 
coletiva no Parque do Ibiraquera acontece no dia 4 

Uýra, série Mil Quase Mortos                                                                                                                       Foto:  Matheus Belém     
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Com uma ampla gama de produtos, como podcast, 
publicações e documentário, a Fundação Bienal de São 
Paulo tem como objetivo contar as diversas histórias 
que envolvem a mostra – maior internacional de arte 
contemporânea do hemisfério sul e segunda mais 
antiga do mundo – sob diferentes perspectivas, com 
linguagens diversas e em suportes variados.  

 
Desde a sua primeira edição, em 1951, foram produzi‐
das 33 Bienais, com a participação de aproximada‐
mente 140 países, 11.500 artistas ou coletivos, mais de 
70 mil obras e 8,5 milhões de visitantes. A 34ª edição, 
intitulada “Faz escuro mas eu canto”, está em anda‐

mento desde fevereiro de 2020 com uma programação 
ampliada e alcançará seu ápice a partir do dia 4, com a 
abertura da grande exposição coletiva no Pavilhão Cic‐
cillo Matarazzo e de uma série de mostras na rede de 
instituições parceiras pela cidade de São Paulo. 
 
Curada por Jacopo Crivelli Visconti, Paulo Miyada, Carla 
Zaccagnini, Francesco Stocchi e Ruth Estévez, a 34ª Bi‐
enal de São Paulo pretende reivindicar o direito à com‐
plexidade e à opacidade, tanto das expressões da arte 
e da cultura quanto das próprias identidades de su‐
jeitos e grupos sociais. O ponto focal em que se articu‐
lam as múltiplas situações de encontro entre obras de 
arte e público que integram o projeto será a mostra co‐
letiva que ocupará todo o Pavilhão da Bienal.  
 
“– ‘Faz escuro mas eu canto’ é um verso do poeta ama‐
zonense Thiago de Mello, publicado em 1965. Por meio 
desse verso, reconhecemos a urgência dos problemas 
que desafiam a vida no mundo atual, enquanto reivin‐
dicamos a necessidade da arte como um campo de re‐
sistência, ruptura e transformação. Desde que 
encontramos esse verso, o breu que nos cerca foi se 
adensando: dos incêndios na Amazônia que escurece‐
ram o dia aos lutos e reclusões gerados pela pandemia, 
além das crises políticas, sociais, ambientais e econômi‐
cas que estavam em curso e ora se aprofundam. Ao 
longo desses meses de trabalho, rodeados por colapsos 
de toda ordem, nos perguntamos uma e outra vez quais 
formas de arte e de presença no mundo são agora pos‐

Regina Silveira, Doublé                                         Foto:  João Musa    



De cima para baixo: Arjan Martins, Atlântico, Foto: Pepe Schettino;  Belkis Ayón, 
La Cena, Foto: José A. Figueroa; Olivia Plender, Hold Hold Fire, still do vídeo 
 

síveis e necessárias. Em tempos escuros, 
quais são os cantos que não podemos seguir 
sem ouvir, e sem cantar?  – diz o texto assi‐
nado pelos curadores no site da Bienal. 
 
“O aniversário de 70 anos da Bienal de São 
Paulo é uma data de celebração para toda 
a cultura brasileira. A realização da 1ª Bi‐
enal, em 1951, mudou para sempre a re‐
lação do Brasil com a arte contemporânea 
e com o circuito internacional. Agora, 70 
anos depois, queremos honrar esse legado, 
consolidando e disseminando essa memó‐
ria para o público, tanto para aqueles apai‐
xonados por arte e que têm acompanhado 
essa história, quanto para os que querem 
conhecer mais sobre a Bienal. Criamos pro‐
jetos com diferentes parceiros de perfis di‐
versificados, para contar a história das 
últimas sete décadas sob perspectivas plu‐
rais e complementares”, afirma José Olym‐
pio da Veiga Pereira, presidente da 
Fundação Bienal de São Paulo.  
 
A PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA 
Todas as ações estarão disponíveis na nova 
página Bienal 70 anos do portal Bienal, que 
será constantemente atualizada. Além 
disso, o Instagram da Bienal, com mais de 
270 mil seguidores, também vai contar a 
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história da Bienal por meio de posts diários sobre cada 
um dos cartazes das 34 edições da mostra. Uma cam‐
panha de newsletters semanais trará os destaques 
dessas iniciativas para o público.  
 
Por fim, as comemorações dos 70 anos de Bienais de 
São Paulo se estenderão até 2022, quando está previsto 
o lançamento de mais duas iniciativas: um livro de en‐
saios inéditos, comissionados para a publicação, com 
organização de Paulo Miyada, e um longa‐metragem 
documental sobre a história da mostra dirigido por Car‐
los Nader e realizado em parceria com o Itaú Cultural.  

SOBRE CADA UM DOS PROJETOS 
Linha do Tempo da Bienal de São Paulo 
Devido ao sucesso da primeira tiragem, a 
Linha do Tempo da Bienal de São Paulo foi re‐
visada, ampliada e reimpressa em edição 
bilíngue para o aniversário de 70 anos da 1ª 
Bienal, chegando agora até a 33ª edição da 
mostra. Inicialmente publicada em 2012 
como um projeto gráfico experimental em 
parceria com a Oficina Tipográfica São Paulo 
(Escola SENAI), a publicação reúne, de 
maneira sintética e de fácil consulta, os 
dados mais marcantes de cada edição da 
mostra, como número de obras, artistas e 
países participantes, título, equipe curatorial 
e uma breve sinopse, além do cartaz e vistas 
da exposição. Em formato de sanfona, a pu‐
blicação se desdobra literalmente em uma 
linha de mais de quatro metros e meio, e o 

leiaute da lâmina dedicada a cada edição do evento re‐
produz elementos da identidade visual daquela mostra, 
como a tipografia. A Linha do tempo da Bienal de São 
Paulo está à venda desde julho na Livraria Tra‐vessa, 
em suas lojas físicas e online.  
 
Arquivo Histórico Wanda Svevo:  
o passado em perpétua construção 
Com participação do ator Lima Duarte como a voz de 
Ciccillo Matarazzo e com locução de Angela Dippe, o 
curta‐metragem documental Arquivo Histórico Wanda 

Claude Cahun, Self portrait (in cupboard), Cortesia de Jersey Heritage 
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Lee ‘Scratch’ Perry, Laptop from Black Ark,  
Cortesia de Swiss Institute New York

Mariana Caló e Francisco Queimadela, 
Pino Invertido

Svevo: o passado em perpétua construção oferece um 
mergulho visual sobre o Arquivo Bienal e sua simbolo‐
gia na história da Bienal de São Paulo. O vídeo é com‐
posto por imagens de arquivo, muitas delas jamais 
veiculadas, e filmagens in loco do Arquivo Bienal e do 
Pavilhão Ciccillo Matarazzo, além de uma entrevista 
com Ana Mattos,  especialista em  Gestão da Infor‐
mação Digital e do Conhecimento e gerente do Arquivo 
Bienal desde 2013.  
 
O curta dirigido por Danilo Komniski rememora a 
história da instituição sob o ponto de vista de seu ar‐
quivo, desde sua criação por Wanda Svevo até a profis‐
sionalização cada vez maior de suas práticas, o que 
permite, inclusive, que seja mobilizado por artistas par‐
ticipantes da Bienal de São Paulo em obras de arte, 

como já fizeram Mabe Bethônico e Bruno Moreschi, 
entre outros.  
 
Livro Bienal 70 anos 
Com lançamento previsto para o primeiro semestre de 
2022, a Fundação Bienal está produzindo um livro com‐
posto por crônicas e ensaios inéditos que se debruçam 
sobre momentos‐chave da história da Bienal, capazes 
de refletir suas relações com a história e a cultura do 
Brasil e do mundo. A publicação contará com 30 textos 
comissionados de autores de diferentes perfis, como 
Thiago Gualberto, Lyz Parayzo, Claudio Bueno e João 
Simões, Veronica Stigger, Naine Terena e Fernanda 
Pitta, Michael Asbury e Clarissa Diniz. O livro tem a or‐
ganização de Paulo Miyada, curador adjunto da 34ª Bi‐
enal de São Paulo e ganhador do 63º Prêmio Jabuti 
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Victor Anicet, Caravelle          Foto: Jean-Baptiste Barret

Jota Mombaça e Musa Michelle Mattiuzzi,  
Spell to Become Invisible,   Foto: Caroline Lima

(2020), no eixo Ensaios – arte, com o livro AI‐5 50 ANOS 
– Ainda não terminou de acabar.  
 
Documentário Bienal 70 anos  
Está em produção um documentário em média‐me‐
tragem sobre a história da Bienal de São Paulo, com 
lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022. 
Realizado em parceria com o Itaú Cultural, o filme é di‐
rigido pelo documentarista brasileiro Carlos Nader, três 
vezes contemplado com o prêmio de melhor documen‐
tário do festival É Tudo Verdade (2008, 2014 e 2015). 
 
Campanha Bienal: há 70 anos, você não sai você 
Os 70 anos da Bienal de São Paulo foram feitos de pes‐
soas e suas histórias. A campanha Bienal: há 70 anos, 
você não sai você, realizada pela agência de publicidade 
Tech & Soul, destaca por meio de depoimentos em 
vídeo o papel transformador da arte. Figuras tão diver‐
sas como as atrizes Mariana Ximenes e Angela Dippe, 
os artistas Enivo, Anna Maria Maiolino e Rodrigo An‐
drade, entre outros, uniram‐se para parabenizar a Bi‐
enal por seus 70 anos de Bienais. Os vídeos serão 
veiculados semanalmente no Instagram da Bienal.  
 
SERVIÇO 
Fundação Bienal de São Paulo 
Parque Ibirapuera – Portão 3 
Pavilhão Ciccillo Matarazzo – ºSão Paulo/SP  
Mais informações em http://www.bienal.org.br/ 
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