
EM MOSTRA  
INÉDITA, CCBB RJ  
ANTECIPA AS 
COMEMORAÇÕES 
DO CENTENÁRIO 
DA SEMANA DE 22 
Com curadoria de Tereza de Arruda, a  
exposição “Brasilidade Pós-Modernismo” 
lança luz às conquistas e marcos que  
a Semana de 22 trouxe às artes visuais do 
país,  incluindo obras inéditas e trabalhos 
emblemáticos de 51 artistas brasileiros 

Núcleo Identidade: Ex-cord, Flávio Cerqueira, bronze  
com pintura eletroestática, Acervo Sérgio Carvalho                                
Foto: Romulo Fialdini

Brasilidade Pós‐Modernismo celebra o centenário da Se‐
mana de Arte Moderna de 1922 evidenciando os traços, 
reminiscências e conquistas que o movimento trouxe à 
arte brasileira no decorrer dos últimos 100 anos, e pro‐
pondo uma reflexão, a partir da atualidade, sobre um 
processo de rever e reparar este contexto.  
 
A exposição, que estará em cartaz até 22 de novembro 
no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, tem 
o patrocínio do Banco do Brasil e realização por meio da 
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Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial 
da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. 
 
Com curadoria de Tereza de Arruda, a mostra chama 
atenção para as diversas características da arte contem‐
porânea do Brasil na atualidade, cuja existência se 
deve, em parte, ao legado da ousadia artística cultural 
proposta pelo Modernismo. Nuances que o público 
poderá conferir nas obras dos 51 artistas de diversas 
gerações que compõem o corpo da exposição. 
 
"Essa exposição não é idealizada com o olhar histórico.  
Focada na atualidade, apresenta obras produzidas a 
partir de meados da década de 1960 até os dias de 
hoje, sendo algumas inéditas, ou seja, já com um dis‐
tanciamento histórico dos primórdios da modernidade 
brasileira", explica Tereza de Arruda.  
 
"Não é uma mostra elaborada como um ponto final, 
mas sim como um ponto de partida, como foi a Semana 
de Arte Moderna de 1922. O objetivo é propor uma dis‐
cussão inovadora para atender a demanda de nosso 
tempo, conscientes do percurso futuro e guiados por 
protagonistas criadores", completa a curadora. 
 
Organizada em seis núcleos temáticos – Liberdade, Fu‐
turo, Identidade, Natureza, Estética e Poesia–, a mostra 
apresenta pinturas, fotografias, desenhos, esculturas, 
instalações e novas mídias. Segundo Tereza de Arruda, 
por meio deste conjunto plural de obras, "a Brasilidade 
se mostra diversificada e miscigenada, regional e cos‐
mopolita, popular e erudita, folclórica e urbana". 

LIBERDADE 
Abrindo a exposição, o núcleo Liberdade reflete sobre 
as inquietações e questionamentos remanescentes do 
colonialismo brasileiro do período de 1530 a 1822, 
além de suas consequências e legado histórico. São fa‐
tores decisivos para a formação das características do 
contexto sociopolítico‐cultural nacional, que se 
tornaram temas recorrentes em grande parcela da pro‐
dução cultural brasileira. 
 
Em 1922, os modernistas buscavam a ruptura dos 
padrões eurocentristas na cultura brasileira. Hoje, os 

contemporâneos que integram esse núcleo – Adriana 
Varejão, Anna Bella Geiger, José Rufino, Rosana Paulino, 
Farnese de Andrade, Tunga, Ge Viana e José De 

Núcleo Liberdade: Voluta e Cercadura, Adriana Varejão, 
óleo e gesso sobre tela, coleção da artista                                 
Foto:  Jaime Acioli
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Quadros – buscam a revisão da história como ponto de 
partida de um diálogo horizontal, enfatizando a diversi‐
dade, a visibilidade e inclusão. 
 
FUTURO 
O grupo brasileiro da vanguarda modernista buscava o 
novo, o inovador, o desconhecido, de ordem construtiva e 
não destrutiva. E um exemplo de futuro construtor é 
Brasília, a capital concebida com uma ideia utópica e con‐
siderada um dos maiores êxitos do Modernismo do Brasil.  

Com foco em Brasília como exemplo de utopia futu‐
rista, este núcleo reúne esboços e desenhos dos ar‐
quitetos Lina Bo Bardi, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, 
obra da artista Márcia Xavier, e registros captados pelo 
fotógrafo Joaquim Paiva e o cineasta Jorge Bodanzky. 
 
IDENTIDADE 
A busca por um perfil, uma identidade permeia a 
história da nação brasileira. E é partir desta busca que 
se forma o conjunto exibido no núcleo Identidade.  
As obras de Alex Flemming, Berna Reale, Camila Soato, 
Fábio Baroli, Flávio Cerqueira, Glauco Rodrigues e 
Maxwell Alexandre apresentam uma brasilidade com di‐
versas facetas da nossa população. 
 
"Falamos aqui do ‘Brasil profundo’, enfatizado já em 
obras literárias emblemáticas e pré‐modernistas como 
o livro Os sertões, de Euclides da Cunha (1866‐1909), 
publicado em 1902. Já neste período, o Brasil estava di‐
vidido em duas partes que prevalecem até hoje: o eixo 
Rio‐São Paulo, das elites, consequência de uma econo‐
mia promissora proveniente do desenvolvimento finan‐
ceiro e intelectual, e consequentemente berço da 
Semana de Arte Moderna realizada 20 anos após esta 
publicação, e o sertão, desconhecido, acometido pela 
precariedade e desprezo de seu potencial", reflete 
Tereza de Arruda. 

Núcleo Futuro: Lay out, Lina Bo Bardi, André Vainer,  
Marcelo Ferraz, hidrográfica, guache, grafite, nanquim,  
colagem, impressão, sobre papel cartão e offset,  
Instituto Lina Bo e P.M.Bardi 



NATUREZA 
O território brasileiro é demarcado por sua 
vastidão, pluraridade de biomas e importância 
de caráter global. Neste núcleo, as obras dos 
artistas Armarinhos Teixeira, Caetano Dias, 
Gisele Camargo, Luzia Simons, Marlene Almeida, 
Paulo Nazareth, Rosilene Luduvico e Rodrigo 
Braga norteiam questões de exaltação, sus‐
tentabilidade e alerta quanto à natureza e o rela‐
cionamento do ser humano como corpo imerso 
no legado da "terra brasilis". 
 
ESTÉTICA 
Reunindo trabalhos de Barrão, Beatriz Milhazes, 
Cildo Meireles, Daniel Lie, Daiara Tukano, Delson 
Uchôa, Emmanuel Nassar, Ernesto Neto, Fran‐
cisco Delameida, Jaider Esbell, Judith Lauand, 
Luiz Hermano, Mira Schendel e Nelson Leirner, 
este núcleo surge a partir da reflexão sobre movi‐

Núcleo Identidade: tríptico Meu Matuto Predileto, Fábio Baroli, óleo e carvão sobre tela, Acervo Sérgio Carvalho

Núcleo Natureza: Saudade, não definido, Rosilene  
Luduvico, óleo sobre tela, cortesia Rosilene Luduvico                            
Foto: Claraboia Imagem, Felipe Amarelo & Marcelo Gomes
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mentos como o antropofágico, ação fundamental 
para o entendimento da essência da Brasilidade e 
um marco na história da arte do Brasil. Foi através 
dele que a identidade cultural do país foi revista e 
passou a ser reconhecida. 
 
POESIA 
A Semana de Arte Moderna e o movimento mo‐
dernista em si pleitearam a independência linguís‐
tica do português do Brasil do de Portugal. Os 
modernistas acreditavam que o português 
brasileiro haveria de ser cultuado e propagado 
como idioma nacional. 
 
Neste núcleo, são exibidas obras de poesia con‐
creta, poesia visual e apoderamento da arte  
escrita  – a escrita como arte independente, a es‐
crita como elemento visual autônomo, a escrita 
como abstração sonora – dos artistas André 
Azevedo, Arnaldo Antunes, Augusto de Campos, 
Floriano Romano, Júlio Plaza, Lenora de Barros, 
Rejane Cantoni e Shirley Paes Leme. 
 
LISTA COMPLETA DE ARTISTAS 
Adriana Varejão, Alex Flemming, André Azevedo, 
Anna Bella Geiger, Armarinhos Teixeira, Arnaldo 
Antunes, Augusto de Campos/Júlio Plaza, Barrão, 
Berna Reale, Beatriz Milhazes, Camila Soato, Cae‐
tano Dias, Cildo Meireles, Daiara Tukano, Daniel 
Lie, Delson Uchôa, Ernesto Neto, Emmanuel Nas‐
sar, Fábio Baroli, Farnese de Andrade, Flávio 
Cerqueira, Floriano Romano, Francisco de 

Núcleo Estética: R. Mutt, da série Quem é quem?, Nelson Leirner 
vaso sanitário de plástico, assento de vaso sanitário acolchoado,  
imagem impressa e tinta, Acervo Sérgio Carvalho
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Almeida, Ge Viana, Glauco Rodrigues, Gisele 
Camargo, Jaider Esbell, Joaquim Paiva, Jorge 
Bodansky, José De Quadros, José Rufino, Ju‐
dith Lauand, Júlio Plaza, Lenora de Barros, 
Lina Bo Bardi, Lúcio Costa, Luiz Hermano, 
Luzia Simons, Márcia Xavier, Marlene 
Almeida, Maxwell Alexandre, Mira Schendel, 
Nelson Leirner, Oscar Niemeyer, Paulo 
Nazareth, Rejane Cantoni, Rodrigo Braga, 
Rosana Paulino, Rosilene Luduvico, Shirley 
Paes Leme e Tunga. 
 
SERVIÇO: 
Mostra coletiva “Brasilidade  
Pós‐Modernismo” 
Curadoria: Tereza de Arruda 
Período expositivo: 1 de setembro  
a 22 de novembro 
Local: Centro Cultural Banco do Brasil ‐ 
CCBB RJ 
R. Primeiro de Março, 66 ‐ Centro,  
Rio de Janeiro ‐ RJ 
Funcionamento:  domingo, segunda  
e quarta (09h às 19h); quinta, sexta  
e sábado (09h às 20h); terça fechado 
 
É necessário realizar agendamento prévio 
no site eventim.com.br 
Mais informações em bb.com.br/cultura 
 

Núcleo Liberdade: Brasil 1500-1996, Anna Bella Geiger, 
Gravura em metal, serigrafia, folha de ouro e lápis de cor, 
Acervo da artista  

Núcleo Liberdade: O Pão Nosso de cada dia, Anna Bella Geiger, 
saco de pão e seis cartões postais, Acervo da artista  
Foto: Januário Garcia  

http:// eventim.com.br
http://bb.com.br/cultura

