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ROTEIRO TEMÁTICO
THEMATIC TOUR
100 Anos da Semana de Arte Moderna
100 Years of Modern Art Week
Este folheto faz parte da série Roteiros Temáticos. Vivencie
e explore São Paulo em roteiros que oferecem outras treze
perspectivas da cidade: Roteiro Afro, Arquitetura pelo Centro Histórico, Arte Urbana, O Café e a História da Cidade,
Cidade Criativa, Ecorrural, Futebol, Mirantes, Geek, Zona
Leste, Polo de Ecoturismo de São Paulo, São Paulo e suas
Faces e Fé e Espiritualidade.
This brochure is part of the Thematic Tours series. Live and
explore São Paulo through tours that provide thirteen other
perspectives of the city: Afro-Brazilian Tour, Architecture in
Downtown, Street Art, Coffee and the History of São Paulo
City, Creative City, Eco Rural, Football, Vistas, Geek, East Side,
Ecotourism Zone of São Paulo, São Paulo and its Faces and
Faith and Spiritualidad.
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Roteiro Temático da
Semana de Arte Moderna de 1922

Museu Paulista (do Ipiranga) / São Paulo State Museum

Theatro Municipal de São Paulo

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o marco da história da
arte brasileira. O evento, polêmico e visionário, ocorreu nos dias
13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, nas dependências do Theatro
Municipal de São Paulo e contou com exposições, concertos
e saraus dos chamados “vanguardistas” (artistas pioneiros do
modernismo). A manifestação artística representou não apenas
uma ruptura ao parnasiano, mas também a busca por uma arte
com liberdade de expressão e que de fato representaria a nação, de acordo com os ideais de sua época. O Modernismo encontrou em São Paulo um local ideal para se expressar, devido
à presença de diversas culturas e etnias e à crescente modernização e industrialização da cidade, que concentra alguns dos
principais museus e galerias de arte do país.

Saiba mais sobre os principais pontos deste roteiro!

©Jefferson Pancieri

1922 modern art week thematic tour
The 1922 Modern Art Week was the landmark in the history
of Brazilian art. The polemic and visionary event took place
on the 13th, 15th, and 17th of February 1922, at the Municipal
Theater of São Paulo. The Artistic Manifestation, which
featured exhibitions, concerts, and soirees by the so-called
“vanguardists” (pioneers of modernism art) represented
not only a break with the Parnassian, but also a search for
an art with freedom expression that would represent Brazil,
following the ideals of its time. Modernism found in São Paulo
an ideal place to express itself, due to the presence of different
cultures and ethnicities and the growing modernization and
industrialization of the city, which is home to some of the
country’s main museums and art galleries.
Find out more about these landmarks!
8
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O Contexto / The Context

10

como
nacionalidade
e
nacionalismo.
A
Europa
havia passado pelos terrores
da Primeira Grande Guerra,
enquanto no Brasil a Primeira
República já era questionada
e a data do centenário da
independência chegava cada
vez mais próximo. Assim
se propunha uma arte mais
nacional, mais autêntica,
que se alimentava da própria
cultura popular. Diversos
eventos
antecederam
a
inauguração da Arte Moderna
através da Semana de 22.
Between the 19th and 20th
centuries, São Paulo ceased
to be a quiet city with

Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo

abastados desta sociedade,
que trouxeram, em suas
bagagens, antigas e novas
influências
culturais
e
ideológicas.
O início do século XX foi
um momento de rupturas e
transformações em todo o
mundo. A industrialização;
eletricidade; novos meios
de comunicação, como o
rádio e o telégrafo; novas
formas de arte, como o
cinema, charges em jornais
e música popular gravada em
discos; novas máquinas de
transporte, como o avião e o
automóvel. Essas novidades

©BECHERINI, Aurélio; Vale do Anhangabaú; 1919-1920;

Entre os séculos XIX e XX,
São Paulo deixava de ser
uma pacata cidade de 10
mil habitantes para ser uma
das principais capitais do
país. O desenvolvimento
foi
impulsionado
pelo
café,
principal
produto
de exportação do Brasil
oitocentista, sendo São Paulo
a cidade localizada na rota
de exportação do grão. Além
do mais, a industrialização,
impulsionada pelas ferrovias,
transformava São Paulo na
vanguarda econômica do
país.
Os barões do café
encontraram
na
capital
paulista o local ideal para se
estabelecerem. A oligarquia
paulista e paulistana exercia
grande influência política,
econômica e cultural em
todo o Brasil. Seus valores
eram espelhados no europeu,
especialmente na França,
onde os filhos desta elite se
formavam em academias de
ensino superior. A influência
do velho mundo se reflete,
por exemplo, na arquitetura
e outras produções artísticas,
que trazem os valores do
parnasianismo,
ou
seja,
valorização do rigor formal,
da métrica, do esteticamente
belo. Soma-se a isso a chegada
de
imigrantes
europeus,
como portugueses e italianos,
incluindo membros mais

tecnológicas fizeram com
que uma palavra se tornasse
comum
no
vocabulário
cotidiano: modernidade. Ser
moderno significava deixar a
antiguidade de lado e abraçar
aquilo que é novo. A arte
moderna teve seus primeiros
passos na Europa, com a
herança do impressionismo,
que se desenvolveu em
diversas escolas, como o
cubismo, o expressionismo
e outros estilos. Em comum,
estes estilos possuíam a
liberdade do traço e a ruptura
com métricas formais.
Nos anos finais da década
de 1910 se discutia, no
Brasil e no mundo, questões

11
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1910-1915; Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo

styles. In common, these
styles had the freedom of
the line and the break with
formal metrics.
In the final years of the
1910s, issues such as
nationality and nationalism
were discussed in
Brazil and the world. Europe
had gone through the terrors
of the First World War, while
in Brazil the First Republic
was already being questioned
and the date of the centenary
of independence was getting
closer and closer. Thus, a
more national and more
authentic art was proposed,
which fed on popular
culture itself. Several events
preceded the inauguration of
the 1922 Modern Art Week.

Museu Paulista (do Ipiranga) / São Paulo State Museum

© Jefferson Pancieri

where the sons of this elite
graduated
from
higher
education academies. The
influence of the old world
is reflected, for example, in
architecture and other artistic
productions, which bring
the values of Parnassianism,
that is, an appreciation of
formal rigor, metrics, and
the aesthetically beautiful.
Added to this is the arrival of
European immigrants, such
as Portuguese and Italians,
including wealthier members
of this society, who brought,
in their baggage, old and
new cultural and ideological
influences.
The beginning of the 20th
century was a time of
disruption and transformation

©Autor desconhecido; Jornal Correio Paulistano XV de Novembro;

Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo

©Autor desconhecido; Rua da Quitanda; 1916;

10 thousand inhabitants,
to be one of the main
capitals of the country. The
development was driven
by coffee, Brazil’s major
export product in the 19th
century, with São Paulo
located on the grain export
route.
Furthermore,
the
industrialization, driven by
the railways, made São Paulo
the economic vanguard
of the country. The coffee
barons found in São Paulo
the ideal place to settle
down. The oligarchy of the
city and state of São Paulo
exercised great political,
economic,
and
cultural
influence throughout Brazil.
Their values were mirrored in
Europe, especially in France,

around
the
world.
Industrialization; electricity;
new media types, such as
radio and telegraph; new
forms of art such as cinema;
cartoons in newspapers and
popular music recorded
on disks; new transport
machines, such as the plane
and the automobile. These
technological
innovations
made a word common
in
everyday
vocabulary:
modernity. Being modern
meant
putting
antiquity
aside and embracing what
is new. Modern art took its
first steps in Europe, with
the legacy of Impressionism,
which developed in different
schools, such as Cubism,
Expressionism, and other

13

©Jose Cordeiro

Biblioteca Mário de Andrade

principais artistas da vanguarda / Main vanguard artists
Graça Aranha (1868-1931)
Escritor, fundador da Academia Brasileira de Letras,
fez o discurso inaugural da
Semana no dia 13 de fevereiro. Sua principal obra é
o romance “Canaã” (1902).
Writer, a founder of the
Academia Brasileira de Letras (Brazilian Academy of
Letters), gave the opening speech of the Modern
Art Week on February 13th.
His main work is the novel
“Canaã” (Canaan) (1902).

Ronald de Carvalho
(1893-1935)
Poeta, realizou a conferência “A pintura e a escultura moderna no Brasil” no
14

dia 13 de fevereiro. Autor
do poema “Toda a América...” (1926), uma ode ao
continente.
Poet, held the conference “Painting and modern sculpture in Brazil” on
February 13th. Author of the
poem “Toda América...” (All
America...) (1926), an ode
to the continent.

Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)
Músico, pianista e maestro, foi um dos principais
nomes da música erudita brasileira. Compôs as
“Bachianas Brasileiras” e
“Trenzinho Caipira”, nos
anos 1930. A Semana foi

o evento que o tornou célebre, quando apresentou
três danças africanas no
dia de abertura e peças
com diversos músicos no
dia do encerramento.
Musician, pianist, and
conductor, he was one
of the main names in Brazilian classical music. He
composed the “Bachianas Brasileiras” (Brazilian Bach-Inspired Music)
and “Trenzinho Caipira”
(Countryside Lil ’Train) in
the 1930s. The Week was
the event that made him
famous when he presented three African dances
on opening day and plays
with several musicians on
the closing day.

Mário de Andrade
(1893-1945)
Escritor, palestrou o texto “A
escrava que não é Isaura”,
sobre a brasilidade da língua
portuguesa no dia 15 de fevereiro. Também palestrou
nas escadarias do Theatro,
onde recebeu vaias do público conservador. Autor de
“Paulicéia Desvairada” (1922)
e “Macunaíma” (1928), livros que trazem São Paulo
como cenário.
Writer, he lectured on the
text “The slave who is not
Isaura”, about the Brazilianness of the Portuguese language on the 15th of February. He also lectured on
the stairs of the Municipal
Theater, where he received
15

boos from the conservative
public. Author of “Paulicéia
Desvairada” (Hallucinated
City) (1922) and “Macunaíma” (1928), books that bring
São Paulo as a backdrop.

Paulo Menotti del Picchia
(1892-1988)
Poeta e jornalista que realizou conferência sobre
a estética moderna. Autor
do livro de poemas “Juca
Mulato” (1917) e do romance “Salomé” (1940).
Poet and journalist who
gave a conference about
modern aesthetics. Author of the book of poems
“Juca Mulato” (1917) and
the novel “Salomé” (1940).

Manuel Bandeira
(1886-1968)
Poeta, não participou diretamente, mas teve seu
poema “Os Sapos” lido
por Ronald de Carvalho.
O poema satirizava os
parnasianos e sua apresentação foi muito vaiada pelos mais conservadores. Autor de “Estrela
da Manhã” (1959) e “Libertinagem” (1930).
Poet, he did not participate directly, but had his
poem “Os Sapos” (The
16

Frogs) read by Ronald de
Carvalho. The poem satirized the Parnassians, and
its presentation was much
booed by the more conservative. Author of “Estrela
da Manhã” (Morning Star)
(1959) and “Libertinagem”
(Libertinism) (1930).

Guiomar Novaes
(1894-1979)
Foi uma pianista, realizou
um concerto de piano
acompanhado por Villa-Lobos. É reconhecida por
divulgar a obra do maestro
no exterior, especialmente
nos Estados Unidos.
She was a pianist, performed a piano concerto
accompanied by Villa-Lobos. She is recognized for
promoting the conductor’s work abroad, especially in the United States.

Anita Malfatti (1889-1964)
Pintora, sua apresentação de
1917 “Exposição de Pintura
Moderna” foi um dos estopins para o modernismo no
Brasil, e foi prestigiada por
outros vanguardistas. Possui
um estilo mais próximo ao
do impressionismo. Expôs
suas obras no Theatro Municipal durante a Semana. Entre as principais obras estão

“O Homem Amarelo” (IEB-USP), “A Estudante” (MASP),
“A Boba” (MAC-USP).

“Pescadores” (Fishermen)
(MAC-USP), “O Beijo” (The
Kiss) (MAC-USP)

Painter, her 1917 presentation “Exhibition of Modern
Painting” was one of the
triggers for modernism in
Brazil and was honored by
other avant-garde artists.
She has a style closer to impressionism. She exhibited
her works at the Municipal
Theater during the Week.
Among her main works are
“O Homem Amarelo” (The
Yellow Man) (IEB-USP), “A
Estudante” (The Student)
(MASP), “A Boba” (The Silly
One) (MAC-USP).

Lasar Segall (1889-1957)
Pintor e escultor lituano
que migrou para o Brasil
ainda jovem, sua antiga
casa foi transformada em
museu, onde estão expostas muitas de suas obras.
Retratava seu cotidiano
como judeu, sua experiência como imigrante e seu
posicionamento político.
Algumas de suas principais
obras: “Guerra” (MASP) e
“Bananal” (Pinacoteca).

Di Cavalcanti (1897-1976)
Foi pintor, ilustrador e muralista. Em suas obras buscava representar o cotidiano e o povo brasileiro. Foi
o ilustrador do cartaz da
Semana de Arte Moderna.
Algumas de suas principais
obras “Mulatas” (IEB-USP),
“Pescadores” (MAC-USP),
“O Beijo” (MAC-USP).

Lithuanian painter and
sculptor who emigrated to
Brazil as a young man, his
old house was turned into
a museum, where many of
his works are exhibited. He
portrayed his everyday life
as a Jew, his experience as
an immigrant, and his political position. Some of his
main works: “Guerra” (War)
(MASP), “Bananal” (Banana
Plantation) (Pinacoteca).

He was a painter, illustrator,
and muralist. In his works,
he sought to represent the
daily life and the Brazilian
people. He was the poster
illustrator for Modern Art
Week. Some of his main
works “Mulatas” (IEB-USP),

Victor Brecheret
(1894-1955)
Um dos principais escultores da história do país, participou da Semana de Arte
Moderna. Brecheret possui inúmeras obras espa17

©Jose Cordeiro

Monumento às Bandeiras

lhadas pela cidade, como
“Monumento a Duque de
Caxias” da Praça Princesa Isabel, “Fauno” no Parque Trianon, “Portadora
de Perfume” no Parque
da Luz. Sua obra mais conhecida é o “Monumento
às Bandeiras”, próximo ao
Parque Ibirapuera.
One of the most important sculptors in the country’s history, participated
in the Modern Art Week.
Brecheret has numerous
works throughout the city,
such as “Monumento a
Duque de Caxias” (Monument to the Duke of Caxias) at Praça Princesa
Isabel, “Fauno” (Faun) at
Parque Trianon, “Portadora de Perfume” (Carrier of
Perfume) at Parque da Luz.
His best-known work is the
“Monumento à Bandeiras”
(Monument to the Bandeiras), near Ibirapuera Park.
18

Ferrignac (1892-1958)
Inácio da Costa Ferreira,
mais conhecido por Ferrignac, foi ilustrador, caricaturista e escritor. Uma
de suas obras mais conhecidas, “Columbina”, está no
acervo da IEB-USP.
Inácio da Costa Ferreira,
better known as Ferricnac, was an illustrator,
caricaturist, and writer.
One of his best-known
works, “Columbina”, is in
the IEB-USP collection.

John Graz (1891-1980)
Suíço-americano que compareceu na Semana de Arte
Moderna. Por diversas vezes
cenários e cotidianos brasileiros serviram como inspiração. Obras: “O Caçador” (Pinacoteca); “Casario” (Masp).
Swiss-American who attended the Modern Art

Week. Several times Brazilian scenarios and daily
life served as inspiration. Works: “O Caçador”
(The Hunter) (Pinacoteca); “Casario” (Houses)
(Masp).

Vicente do Rego Monteiro
(1899-1970)
Artista
pernambucano
conhecido pela influência nacionalista indígena.
A Semana foi grande influenciadora de seu trabalho. Algumas de suas
obras: “Mani Oca” (MAC-USP) e “Retrato de Joaquim do Rego Monteiro”
(MAC-USP).

Pernambuco artist known
for his indigenous nationalist influence. The Week
was a great influence on
his work. Some of his
works: “Mani Oca” (MACUSP), “Portrait of Joaquim
do Rego Monteiro” (MACUSP).

Tarsila do Amaral
(1886-1973)
Ainda que a artista não
tenha participado diretamente da Semana de
Arte Moderna, foi um dos
principais nomes para o
modernismo no Brasil,
formando, junto a Mário

de Andrade, Oswald de
Andrade, Anita Malfatti
e Menotti del Picchia, o
Grupo dos Cinco vanguardistas da arte moderna. Suas obras adotam
cores e formas inspiradas
na tropicalidade brasileira. Entre suas obras:
“Carnaval” (CCSP); “Romance” (Casa Guilherme
de Almeida); “O Sapo”
(MAB-FAAP); “Estrada de
Ferro Central do Brasil”
(MAC-USP); “São Paulo”
(Pinacoteca).

Although the artist did
not participate directly
in the Week of Modern
Art, she was one of the
major names for modernism in Brazil, forming together with Mário
de Andrade, Oswald de
Andrade, Anita Malfatti,
and Menotti del Picchia,
the Group of Five avantgardes of modern art.
Her works adopt colors
and shapes inspired by
the Brazilian tropicality. Among her works:
“Carnaval”
(CCSP);
“Romance” (Casa Guilherme de Almeida); “O
Sapo” (The Frog) (MABFAAP); “Estrada de Ferro
Central do Brasil” (Central Railroad of Brazil)
(MAC-USP); “São Paulo”
(Pinacoteca).
19

100 anos
100 anos
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O Cronograma
The Schedule
13 de fevereiro – Abertura
com a conferência de Ronald
de Carvalho, “A pintura e a escultura moderna no Brasil” e
apresentações de Ernani Braga e Villa-Lobos.
February 13th – Opening
with a lecture by Ronald
de Carvalho, “Painting and
modern sculpture in Brazil”
and presentations by Ernani
Braga and Villa-Lobos.

15 de fevereiro – Palestras
de Mário de Andrade (“A
escrava que não é Isaura”),
conferência de Menotti del
Pichia; sarau por Ronald de
Carvalho da obra “Os Sapos”, de Manuel Bandeira;
20

apresentação de dança de
Yvonne Daumerie e concerto de Guiomar Novais. Foi
o dia mais contestado pela
crítica parnasiana.

©Jose Cordeiro

100 anos

February 15th – Lectures by
Mário de Andrade (“The slave
who is not Isaura”), lecture
by Menotti del Pichia and a
soiree by Ronald de Carvalho
from the work “Os Sapos”,
by Manuel Bandeira, dance
presentation
by
Yvonne
Daumerie and concert by
Guiomar Novais. It was the
most contested day by the
Parnassian critic.

17 de fevereiro – Apresentação musical de Villa-Lobos.
February 17th – Musical
performance by Villa-Lobos.
21

Modernismo e
Arte em São Paulo

present a series of attractions
that have a direct connection
with the modernist movement
in São Paulo.

Desde o final do século XIX,
São Paulo vinha se consolidando como um importante centro de cultura no país,
graças à presença cada vez
maior de imigrantes, surgimento de ideologias novas,
trazidas de fora do país e da
multietnicidade do seu povo.
A industrialização cada vez
mais crescente no início do
século XX também favoreceu
para a modernização da capital paulista, que deixava de
ser meramente a terra dos barões do café. Neste contexto,
apresentamos uma série de
atrativos que possuem ligação
direta com o movimento modernista em São Paulo.

1. Antiga Villa Kyrial
(Rua Domingo de Morais)

Modernism and Art in
São Paulo

Since the end of the 19th
century, São Paulo has been
consolidating itself as an
important cultural center in the
country, thanks to the growing
presence of immigrants, the
emergence of new ideologies
brought from abroad, and the
multi-ethnicity of its people. The
growing industrialization at the
beginning of the 20th century
also favored the modernization
of the city, which was no longer
merely the land of the coffee
barons. In this context, we
22

Former Villa Kyrial
Domingos de Morais Street
Construída em 1904, o casarão que ficava localizado na
altura do número 300 da Rua
Domingos de Morais teve
um papel fundamental para
o desenvolvimento artístico
nacional. Nesta casa viveu o
senador José de Freitas Valle,
um mecenas (patrocinador
de artes) e entusiasta das novidades artísticas e culturais.
Kyrial vem do grego, “deus”, e
Freitas Valle transformou sua
residência em um templo das
artes. No início do século XX
não existiam em São Paulo a
riqueza de centros culturais
e museus que hoje se espalham pela cidade. Logo, com
o apoio deste político da
República Velha, os artistas
encontraram na Villa Kyrial
um ponto de encontro para
realizar saraus, concertos e
exposições. Neste endereço, em 1913, o pintor lituano
Lasar Segall fez sua primeira
exposição no Brasil. Também
foi um dos prováveis locais
onde foi organizada a Semana de Arte Moderna de 1922.

Built in 1904, the mansion
located at the number 300
of Domingos de Morais
street played a fundamental
role in the national artistic
development. Senator José de
Freitas Valle lived in this house,
a patron (sponsor of the arts)
and enthusiast of artistic and
cultural novelties. Kyrial comes
from the Greek, “god”, and
Freitas Valle transformed his
residence into a temple of the
arts. At the beginning of the 20th
century, São Paulo did not have
the wealth of cultural centers
and museums that today
spread across the city. So, with
the support of this politician
from the Old Republic, the
artists found in Villa Kyrial a
meeting point to hold soirees,
concerts, and exhibitions. At this
address, in 1913, the Lithuanian
painter Lasar Segall had his first
exhibition in Brazil. It was also
one of the probable locations
where the 1922 Modern Art
Week was organized.

2. Rua 15 de Novembro
15 de Novembro Street
No início do século XX, São
Paulo ainda não era a gigante
metrópole de hoje. Ainda que
politicamente e culturalmente
já se destacava, a maior parte da
área urbana se concentrava no
que hoje chamamos de Centro
Histórico. A rua que leva o nome

da data da Proclamação da República, que liga a Praça da Sé
à Praça Antônio Prado, era uma
das principais vias de São Paulo
na época. Nesta região ficavam
localizados bancos, redações
de jornais e cafés, que também
eram ponto de encontro de intelectuais. No número 50 ficava
localizada a redação do periódico “O Pirralho”, revista satírica dos
anos 1910, editada por Oswald
de Andrade. Também era nesta rua que se localizava a “Casa
Byington”, galeria de arte onde
pela primeira vez foi exposta a
maquete do “Monumento às
Bandeiras” de Victor Brecheret.
Na região, aproveite para visitar o
Centro Cultural Banco do Brasil,
a Caixa Cultural, realizar um tour
pela Bolsa de Valores e tomar
um delicioso café em uma das
diversas cafeterias da região.
At the beginning of the 20th
century, São Paulo was not yet
the giant metropolis of today.
Although politically and culturally
it already stood out, most of the
urban area was concentrated
in what we now call the Old
Downtown. The street that takes
its name from the date of the
Proclamation of the Republic,
which connects Praça da Sé to
Praça Antônio Prado, was one
of the main thoroughfares in São
Paulo at the time. In this region
were located banks, newspaper
offices, and cafes, which
were also meeting points for
23

Centro Cultural Banco do Brasil
Rua Álvares Penteado, 112
+55 (11) 4297-0600
ccbb.com.br/sao-paulo

Caixa Cultural
Praça da Sé, 111
+55 (11) 3321-4400
caixacultural.com.br

Bolsa de Valores de São Paulo
Praça Antônio Prado, 48
+55 (11) 2565-4000
b3.com.br

3. Rua Líbero Badaró

Outro importante endereço do
Centro Histórico da cidade, a
Rua Líbero Badaró é um lugar
de inovações e modernização
de São Paulo. Foi nesta rua
onde surgiram os primeiros
arranha-céus da cidade, já na
década de 1920: os edifícios
Sampaio Moreira e Martinelli.
Foi no antigo número 111 que
Anita Malfatti realizou sua primeira exposição de Arte Moderna, em 1917, que causou espanto entre os intelectuais da
época e rendeu duras críticas
de Monteiro Lobato. Também,
no número 26, se encontrava o Hotel Charlton, onde os
vanguardistas costumavam se
reunir. Ao passar pela Libero
Badaró não perca a oportunidade de conhecer a mercearia
Casa Godinho, uma das lojas
mais antigas da cidade e que se
encontra no Edifício Sampaio
Moreira. Aproveite também
para subir no topo do Martinelli
e ter uma excelente vista do
Vale do Anhangabaú.

©BECHERINI, Aurélio; Rua Libero Badaró; 1920;
Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo
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Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo

Líbero Badaró Street
©BECHERINI, Aurélio; Rua Libero Badaró; 1922-1925;

intellectuals. At number 50 was
located the editorial office of the
periodical “O Pirralho”, a satirical
magazine from the 1910s, edited
by Oswald de Andrade. It was
also on this street where the
“Casa Byington” was located, an
art gallery where for the first time
the model of the “Monumento à
Bandeiras” by Victor Brecheret
was exhibited. In the region,
take the opportunity to visit the
Banco do Brasil Cultural Center,
Caixa Cultural, take a tour of
the Stock Exchange and have
a delicious coffee in one of the
various cafes in the region.

Another important address in
the city’s Old Downtown, Rua
Libero Badaró is a place of
innovation and modernization
in São Paulo. It was on this
street where the city’s first
skyscrapers were built in the
1920s, the Sampaio Moreira
and Martinelli buildings. It
was in the former number
111,
that
Anita
Malfatti
held her first exhibition of
Modern Art, in 1917, which
caused astonishment among
intellectuals of the time and
earned
Monteiro
Lobato
harsh criticism. Also, at
number 26, was located the
Hotel Charlton, where avantgarde artists used to meet. As
you pass by Libero Badaró,

don’t miss the opportunity
to get to know the Casa
Godinho grocery store, one
of the oldest stores in the city
and located in the Sampaio
Moreira Building. Also, take
the opportunity to climb
to the top of Martinelli and
have an excellent view of the
Anhangabaú Valley.
Casa Godinho
(Edifício Sampaio Moreira)
Rua Líbero Badaró, 340
+55 (11) 3104-1520
merceariagodinho.com.br

Edifício Martinelli
Rua São Bento, 405
+55 (11) 3104-2477
prediomartinelli.com.br
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Faculdade de Direito do Largo São Francisco

The Law School is the ultimate symbol of the São Paulo
intelligentsia in the early 20th
century. The institution, inaugurated in 1827, occupied the
former Franciscan monastery
at the same current address.
The Law School, throughout
history, has revealed intellectuals and public figures to the
country, in addition to leading political and intellectual
movements. In this context,
the institution would naturally
be a meeting point for the pioneers of modernism. It was
in this institution that the writer Oswald de Andrade was
graduated. Today, housed in
a monumental building from
the 1930s, the institution offers guided visits and has a
library with historical records.
Largo São Francisco, 95
+55 (11) 3111-4000
direito.usp.br

4. Faculdade de Direito
do Largo São Francisco
Law School of
São Francisco Square
A Faculdade de Direito é o
símbolo máximo da intelectualidade paulistana do início
do século XX. A instituição
inaugurada em 1827 ocupava
o antigo mosteiro franciscano
no mesmo endereço atual. A
Faculdade de Direito, ao longo
da história, revelou intelectu26

ais e figuras públicas ao país,
além de encabeçar movimentos políticos e intelectuais.
Neste contexto, naturalmente
que a instituição seria ponto
de encontro dos pioneiros do
modernismo. Foi nesta instituição que o escritor Oswald
de Andrade se formou. Hoje,
instalada em um edifício monumental dos anos 1930, a
instituição oferece visita monitorada e possui uma biblioteca
com tombos históricos.

5. Largo do Paiçandú
Paiçandu Square
Esta praça é um dos símbolos
do início da expansão da São
Paulo do café. Foi inaugurada
em 1865 e está localizada no
que é chamado de Centro
Novo, na região da República. Foi neste endereço que
Mário de Andrade viveu, e os
poemas “Na Aurora Eu Nasci” e “Quando Eu Morrer” são

obras inspiradas na região. É
nesta praça que fica uma das
lanchonetes mais tradicionais
da cidade, o Ponto Chic, que
coincidentemente foi inaugurada em 1922, onde é vendido o sanduíche Bauru, que
homenageia um estudante
de direito desta cidade. Visite também a Galeria Olido,
exemplar da arquitetura moderna, que realiza esporadicamente exposições artísticas.
This square is one of the symbols of the beginning of the expansion of São Paulo do café. It
was inaugurated in 1865 and is in
what is called New Downtown,
in the República region. It was
at this address that Mário de Andrade lived, and the poems “Na
Aurora Eu Nasci” (In Aurora I was
born) and “Quando Eu Morrer”
(When I die) are works inspired
by the region. It is in this square
that one of the most traditional
snack bars in the city is located,
Ponto Chic, which coincidentally opened in 1922, where the
Bauru sandwich is sold, which
honors a law student from that
city. Also visit Galeria Olido, an
example of modern architecture, which sporadically holds
art exhibitions.
Galeria Olido
Avenida São João, 473
+55 (11) 2899-7370
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/galeria_olido/
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Municipal Theater
Foi o palco da grande transformação cultural que foi a
Semana de Arte Moderna.
Inaugurado em 1911, o Theatro foi um marco da elite
cafeeira, que culturalmente
se inspirava nas tendências
apresentadas na Europa, das
belas-artes. A inspiração era
tanta, que o desenho arquitetônico (do escritório Ramos
de Azevedo) possui influência
direta da Ópera de Paris. É
também símbolo da expansão da cidade, tanto que se
encontra próximo ao Viaduto do Chá, que permitiu o
crescimento em direção ao
Centro Novo. Mas foi entre
13 e 17 de fevereiro de 1922
que aconteceu um dos eventos mais marcantes da história do Theatro. A Semana de
Arte Moderna aconteceu no
saguão principal do edifício,
em suas escadarias e em seu
palco. Reuniu os principais artistas vanguardistas da época,
como Victor Brecheret, Anita
Malfatti, Oswald de Andrade,
Di Cavalcanti, Heitor Villa-Lobos, entre outros. A Semana
causou um impacto justamente junto à elite cafeeira da
época, e foi alvo de críticas. O
legado, no entanto, foi maior.
São Paulo se tornou pioneira
na arte moderna e hoje vemos o seu reflexo nos diver28

sos museus, centros culturais,
peças de teatro e edifícios de
arquitetura arrojada. Além de
poder assistir a concertos,
óperas e balés, o Theatro
também oferece visitas monitoras para conhecer sua rica
história e espaços pouco conhecidos pelo público. Confira também a obra “Diana, a
Caçadora”, de Brecheret, próximo a uma das entradas.
It was the stage for the great
cultural transformation that
was the Modern Art Week.
Inaugurated in 1911, the Theater was a landmark for the
coffee elite, who were culturally inspired by the trends
presented in the fine arts
in Europe. Inspiration was
such that the architectural
design (by Ramos de Azevedo’s office) is directly influenced by the Paris Opera.
The Theater is also a symbol
of the city’s expansion, as it
is located near the Viaduto
do Chá bridge, which allowed the city to grow into
the New Downtown. But it
was between February 13th
and 17th, 1922 that one of
the most remarkable events
in the history of the Theater
took place. The Modern
Art Week took place in the
main lobby of the building,
on its staircases, and its
stage. It brought together
the major avant-garde art-

ists of the time, such as Victor Brecheret, Anita Malfatti,
Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Heitor Villa-Lobos,
among others. The Week
made an impact precisely
among the coffee elite at
the time and was a target
of criticism. The legacy,
however, was greater. São
Paulo became a pioneer in
modern art and today we
see its reflection in various
museums, cultural centers,
theater plays, and bold ar-

chitecture buildings. In addition to being able to attend
concerts, operas, and ballets, the Theater also offers
guided tours to learn about
its rich history and spaces
not well known by the public. Also check out the work
“Diana, a Caçadora” (Diana,
the Huntress), by Brecheret,
near one of the entrances.
Praça Ramos de Azevedo, s/n
+55 (11) 3053 2090
theatromunicipal.org.br

Theatro Municipal de São Paulo

©Jefferson Pancieri

6. Theatro Municipal
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O Legado / The Legacy Casas modernistas
Modernist houses

A Semana de Arte Moderna
deixou um legado importante
e visível na cultura paulistana,
ao expandir nossos conceitos
sobre o que é arte e valorizar
a produção popular. Exemplo
disso são os diversos museus
de arte, centros culturais e edifícios de arquitetura moderna
espalhados pela cidade.

Localizada na Zona Sul de São
Paulo, a Casa, projetada pelo
arquiteto ucraniano Gregori
Warchavchik, foi construída
em 1928, na Vila Mariana. É
considerada a primeira obra
de arquitetura moderna no
país. Foi projetada para ser a
residência do próprio arquiteto, recém-casado com Mina
Klabin, paisagista que assina
o desenho do jardim da casa.
A residência apresenta linhas

©Jose Cordeiro

The Modern Art Week left an
important and visible legacy in
São Paulo culture, by expanding our concepts of what art is
and valuing popular production.
An example of this is the various
art museums, cultural centers,
and modern architecture buildings throughout the city.

7. Casa Modernista
da Rua Santa Cruz
Casa Modernista
on Santa Cruz Street

Casa Modernista da Rua Santa Cruz
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que contradiziam o que era
comum à época: em seu desenho arquitetônico a função
determinou a forma, e não o
contrário, privilegiando uma
residência com amplos espaços, bem ventilada e um desenho sóbrio, sem ornamentos.
Foi o lar da família de Warchavchik até os anos 1970 e em
1984 a edificação foi tombada
pelo Condephaat. Hoje todo
o imóvel é parte do Museu da
Cidade de São Paulo.
Located in the South Region
of São Paulo, the House,
designed by Ukrainian architect Gregori Warchavchik, was built in 1928, in
Vila Mariana. It is considered
the first work of modern architecture in the country.
It was designed to be the
residence of the architect
himself, recently married to
Mina Klabin, a landscaper
who signs the design of the
house’s garden. The residence has lines that contradicted what was common
at the time: in its architectural design, the function
determined the form, and
not the other way around,
favoring a residence with
ample spaces, well ventilated and a sober design,
without ornaments. It was
the home of the Warchavchik family until the 1970s
and in 1984 the building

was listed by Condephaat.
Today, the entire property is
part of the Museum of the
City of São Paulo.
Rua Santa Cruz, 325
+55 (11) 5083-3232
museudacidade.prefeitura.
sp.gov.br/sobre-mcsp/casa-modernista/

8. Casa Modernista
da Rua Itápolis
Casa Modernista on
Itápolis Street
Outro projeto de Gregori
Warchavchik, esta residência está localizada na Rua
Itápolis, 960, no Pacaembu. Foi construída em 1930
e, junto com a casa da Rua
Santa Cruz, é outro exemplo de residência de arquitetura modernista pioneira
na cidade. A residência está
próxima ao Estádio do Pacaembu, que abriga o Museu do Futebol, esporte que
tal como o modernismo reflete as transformações da
sociedade.
Another project by Gregori
Warchavchik, this residence
is located at Itápolis street,
960, in Pacaembu. It was
built in 1930 and, together
with the house on Santa
Cruz Street, is another example of a pioneer modern31

Rua Itápolis, 960
Museu do Futebol
Praça Charles Miler, s/n
+55 (11) 3664-3848
museudofutebol.org.br

9. Vila Modernista
Modernist Village
Projetada pelo arquiteto Flávio de Carvalho e inaugurada
em 1938, a Vila Modernista
está localizada em uma das
esquinas da Alameda Lorena
e Alameda Ministro Rocha de
Azevedo, como uma rua particular interna. Originalmente
eram 17 sobrados com uma
arquitetura moderna, que
apostava em grandes espaços
internos, amplas aberturas de
janelas em uma estrutura em
concreto, algo inovador para
época. Hoje existem poucos
remanescentes dessa vila,
que foram transformadas em
lojas e suas janelas utilizadas
como vitrines. Ali próximo,
paralela à Alameda Lorena, se
encontra a Rua Oscar Freire
com lojas de grife e galerias
de arte contemporâneas.
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Designed by architect Flávio
de Carvalho and inaugurated
in 1938, Vila Modernista is located on one of the corners of
Alameda Lorena and Alameda
Ministro Rocha de Azevedo,
as an internal private street.
Originally there were 17 twostory houses with modern architecture, which bet on large
internal spaces, wide window
openings in a concrete structure, something innovative for
the time. Today there are few
remnants of this village, which
were turned into shops and
their windows used as shop
windows. Nearby, parallel to
Alameda Lorena is Oscar Freire
Street with designer stores and
contemporary art galleries.
Esquina da Alameda Lorena e da
Alameda Ministro Rocha de Azevedo.
Corner of Alameda Lorena and Alameda Ministro Rocha de Azevedo.

10. Residência
Vila Nova Artigas
Vila Nova Artigas Residence
Projetado pelo arquiteto João
Batista Vila Nova Artigas, foi
construída em 1949 para ser sua
residência. Artigas foi um dos
pioneiros da arquitetura moderna em São Paulo. Entre os seus
projetos estão o Estádio do Morumbi e o edifício da FAU-USP.
A residência foi tombada pelo
Condephaat em 2012.

Designed by architect João
Batista Vila Nova Artigas, it
was built in 1949 to be his
residence. Artigas was one of
the pioneers of modern architecture in São Paulo. Among
his projects are the Morumbi
Stadium and the FAU-USP
building. The residence was
listed by Condephaat in 2012.
Rua Barão de Jaceguai, 1151
+55 (11) 3854-5636
instagram.com/casaartigas/

11. Casa de Vidro
do Instituto Bardi
Bardi Institute Glass House
Construída nos anos 1950, foi
residência do casal Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi, respectivamente o idealizador e a
arquiteta do Masp. Ocupa um
terreno de 7.000 m² de muito
verde, mas o que chama mais
a atenção é a casa suspensa,

projetada pela Lina, cujo revestimento externo é todo feito
em vidro. Tombada em 1987
pelo Condephaat, hoje abriga
o Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. Possui um acervo do casal,
além de uma rica biblioteca.
Built in the 1950s, it was the
residence of the couple Pietro
Maria Bardi and Lina Bo Bardi,
respectively the creator and
architect of Masp. It occupies
a lot of 7,000 square meters of
greenery garden, but what attracts the most attention is the
suspended house, designed by
Lina, whose external cladding
is entirely made of glass. Listed
in 1987 by Condephaat, today
it houses the Lina Bo and P.M.
Bardi Institute. It has a collection
of works and belongings of the
couple, as well as a rich
Rua General Almério de Moura, 200
+55 (11) 3744-9902
casadevidro.byinti.com/

Casa de Vidro

©Jose Cordeiro

ist architecture residence
in the city. The residence
is close to the Pacaembu
Stadium, which houses the
Football Museum, a sport
that, like modernism, reflects the transformations
of society.
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13. Casa Gerassi de Paulo
Mendes da Rocha
Casa Gerassi by Paulo
Mendes da Rocha

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano

Parque Villa-Lobos: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001
+55 (11) 2683-6302
saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/

©Daniel Deák

parques-e-reservas-naturais/

12. Fundação Maria Luisa
e Oscar Americano
Maria Luisa e Oscar
Americano Foundation
O museu da Fundação Maria
Luisa e Oscar Americano foi fundado em 1974, mas a localização
da instituição é em uma casa
moderna projetada nos anos
1950. Foi projetada por Oswaldo
Arthur Bratke, com o paisagismo
de Otávio Augusto Teixeira Mendes no parque de 75 mil m². A
instituição tem como objetivo
preservar a cultura e promover a
preservação do meio ambiente.
Possui um rico acervo de obras
de artes, destacando-se obras
do acervo permanente “Mestres do Século XX”, com artistas
como Brecheret, Lasar Segall, Di
Cavalcanti e Portinari.
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The Fundação Maria Luisa e
Oscar Americano’s Museum
was established in 1974, but
the institution’s location is in
a modern house designed in
the 1950s. It was designed by
Oswaldo Arthur Bratke, with
landscaping by Otávio Augusto
Teixeira Mendes in the 75 thousand square meters park. The
institution aims to preserve
culture and promote the preservation of the environment. It
has a rich collection of works
of art, including works from the
permanent collection “Masters
of the 20th Century”, with artists
such as Brecheret, Lasar Segall,
Di Cavalcanti, and Portinari.

Exemplo mais recente da arquitetura moderna, esta residência foi projetada por Paulo
Mendes da Rocha, que foi, junto a Oscar Niemeyer, um dos
únicos brasileiros vencedores
do Prêmio Pritzker, a principal premiação da arquitetura
mundial. A casa foi construída
em 1991 e apresenta um projeto que valoriza o concreto armado. Localizado no Alto dos
Pinheiros, fica a poucos quilômetros do parque que homenageia um dos músicos modernistas, o Parque Villa-Lobos.
The most recent example
of modern architecture, this
residence was designed by
Paulo Mendes da Rocha,
who was, together with Oscar Niemeyer, one of the
only Brazilian winners of
the Pritzker Prize, the main
award in the world architecture. The house was built in
1991 and features a project
that emphasizes reinforced
concrete. Located in Alto dos
Pinheiros, it is a few kilometers from the park that honors one of the modernist musicians, Parque Villa-Lobos.

Avenida Morumbi, 4077
+55 (11) 3742-0077

Casa Gerassi: Rua Doutor Carlos

fundacaooscaramericano.org.br

Norberto de Souza Aranha, 409

parque-villa-lobos

Museus e
Instituições de Arte
Museums and
Art Institutions

14. Museu Lasar Segall
Lasar Segall Museum
Lasar Segall foi um artista judeu-lituano que migrou ainda
jovem para o Brasil. Foi um dos
principais artistas modernistas,
tendo sua primeira exposição
em 1913. O museu dedicado
a ele conta com obras de diversas fases de sua carreira e
está localizada em sua antiga
residência, também em estilo
moderno, projetado por Gregori Warchavchik e construída
em 1932. A visitação é gratuita e o museu está localizado
próximo à Casa Modernista da
Rua Santa Cruz.
Lasar Segall was a JewishLithuanian artist who migrated to Brazil as a young man.
He was one of the main
modernist artists, having
his first exhibition in 1913.
The museum dedicated to
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Rua Berta, 111
+55 (11) 2159-0400
mls.gov.br

15. Museu de Arte
Moderna - MAM
Modern Art Museum

Located under the marquee
of Ibirapuera Park, it brings
together works of modern
and contemporary Brazilian art. Institution founded
in 1948, the space was designed by Oscar Niemeyer
in 1954 and adapted into the
current museum in 1982 by
Lina Bo Bardi. It brings together works by artists such
as Di Cavalcanti, like “Peixe
na Praia” (Fish on the Beach)
and “Vaso de Flores” (Flowers Vase) and Tarsila do
Amaral, with her “Paisagem”
(Landscape). Enjoy the tour
and know Ibirapuera Park.
Parque Ibirapuera
Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n°
+55 (11) 5085-1300
mam.org.br

© Jose Cordeiro

Localizado sob a marquise do
Parque Ibirapuera, reúne obras
da arte moderna e contemporânea brasileira. Instituição
fundada em 1948, o espaço
foi projetado por Oscar Niemeyer em 1954 e adaptado no
museu atual em 1982, por Lina
Bo Bardi. Reúne obras de artistas como Di Cavalcanti, como

“Peixe na Praia” e “Vaso de Flores”, e Tarsila do Amaral, com
o seu “Paisagem”. Aproveite o
passeio e conheça o Parque
Ibirapuera.

Museu de Arte Moderna
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Museu de Arte de São Paulo

© Jose Cordeiro

him has arts from different
stages of his career and is
in his former residence, also
in a modern style, designed
by Gregori Warchavchik and
built in 1932. Visiting is free
and the museum is located
next to the Casa Modernista
on Santa Cruz Street.

16. Museu de Arte
de São Paulo Assis
Chateaubriand - MASP
São Paulo Art Museum
O Masp é um dos principais
símbolos das transformações que São Paulo passou
nos últimos 100 anos. Localizado na Avenida Paulista,
o endereço era o símbolo
da aristocracia cafeeira, local de diversos casarões.
Com o tempo a avenida foi
se transformando tal como
toda a cidade, e os casarões foram dando espaço
aos edifícios empresariais e
também se tornou um importante polo cultural. Onde
está localizado o museu,
ficava o Palácio Trianon,
um dos símbolos da antiga
aristocracia e local onde
Oswald de Andrade fez um

discurso em 1921, afirmando a chegada do modernismo ao país. A criação do
museu foi apoiada por Assis
Chateaubriand, empresário,
jornalista e mecenas das
artes, junto a Pietro Maria
Bardi. Projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi, o próprio
edifício é um exemplo de
arquitetura moderna, com
seu espetacular vão livre.
Seu acervo reúne obras de
todas as eras e locais, mas
destacamos “O Lavrador de
Café” (Portinari), “A Estudante” (Anita Malfatti), “Cinco
Moças de Guaratinguetá” (Di
Cavalcanti), “Casario” (John
Graz) e “Guerra” (Lasar Segall). De frente ao Museu se
encontra o tradicional Parque Trianon, que conta com
a obra “O Fauno” de Victor
Brecheret.
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Avenida Paulista, 1578

Museu de Arte Brasileira

+55 (11) 3149-5959
masp.org.br

17. Museu de Arte
Brasileira – MAB-FAAP
Museum of Brazilian Art –
MAB-FAAP
Mantido pela Fundação Armando Álvares Penteado, um
dos museus mais ricos do
país, com um acervo de cerca
de três mil obras, abrangendo
artistas brasileiros e estrangeiros radicados no Brasil. Conta
com obras dos principais vanguardistas do modernismo,
como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Graz, Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Vicente
Monteiro e Victor Brecheret.
Maintained by Armando Álvares Penteado Foundation,
one of the richest museums in the country, with a
collection of around three
thousand works, comprising
Brazilian and foreign artists
based in Brazil. It features
works by leading modernist vanguards, such as Anita
Malfatti, Di Cavalcanti, John
Graz, Lasar Segall, Tarsila do
Amaral, Vicente Monteiro
and Victor Brecheret.
Rua Alagoas, 903
+55 (11) 3662-7198
faap.br/museu/

©Daniel Deák

Masp is one of the major symbols of the transformations that
São Paulo has undergone in the
last 100 years. Located on Avenida Paulista, the address was
the symbol of the coffee aristocracy, the site of several mansions. Over time, the avenue
was transformed, just like the
entire city, and the mansions
gave way to business buildings
and became an important cultural hub. Where the museum
is located, the Trianon Palace
was located, one of the symbols of the former aristocracy
and the place where Oswald de
Andrade gave a speech in 1921,
affirming the arrival of modernism in the country. The creation
of the museum was supported
by Assis Chateaubriand, entrepreneur, and patron of the arts,
together with Pietro Maria Bardi.
Designed by architect Lina Bo
Bardi, the building itself is an example of modern architecture,
with its spectacular free span. Its
collection includes works from
all eras and places, but we highlight “O Lavrador de Café” (The
Cofee Farmer) (Portinari), “A
Estudante” (The Student) (Anita
Malfatti), “ Cinco Moças de
Guaratinguetá” (Five Girls from
Guaratinguetá) (Di Cavalcanti),
“Casario” (Houses) (John Graz),
“Guerra” (War) (Lasar Segall). In
front of the Museum is the traditional Trianon Park, which has
the work “O Fauno” (The Faun)
by Victor Brecheret.

18. Museu de Arte
Contemporânea –
MAC-USP
Museum of Contemporary
Art – MAC-USP
Localizado nas cercanias do
Parque Ibirapuera, em edifício
projetado por Niemeyer, dos
anos 1950, o museu foi criado
em 1963 pela Universidade de
São Paulo, quando a instituição recebeu parte da coleção
de Yolanda Penteado e Ciccilo
Matarazzo. Desde 2012, está
localizado na atual edificação.
Possui em seu acervo pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, esculturas, objetos e
obras de arte moderna e arte
contemporânea. Abriga obras

como “A Negra” (Tarsila do
Amaral); “A Boba” (Anita Malfatti); “O Beijo” (Di Cavalcanti);
“Mani Oca” (Vicente Monteiro),
além de representantes da arte
moderna e contemporânea
estrangeira, como Pablo Picasso. Para quem estiver no
Parque Ibirapuera, chegar ao
MAC é muito simples: basta
atravessar uma passarela que
liga o parque ao museu.
Located in the surroundings of
Ibirapuera Park, in a building designed by Niemeyer, from the
1950s, the museum was created in 1963 by the University of
São Paulo, when the institution
received part of the collection
of Yolanda Penteado and Cic39

“O Mestiço” (Cândido Portinari); “As Artes” (Hugo Adami); “Musa Impassível” (Brecheret) e outros. Aproveite
o passeio e conheça a Estação da Luz (onde está o Museu da Língua Portuguesa) e
o Parque da Luz, ao lado da
“Pina”. Nesse parque está a
obra “A Portadora de Perfume” de Brecheret.

cilo Matarazzo. Since 2012, is
located in the current building.
Its collection includes paintings,
drawings, prints, photographs,
sculptures, objects, and works
of modern and contemporary
art. It houses works such as “A
Negra” (The Black Woman) (Tarsila do Amaral); “A Boba” (The
Silly Woman) (Anita Malfatti); “O
Beijo” (The Kiss) (Di Cavalcanti);
“Mani Oca” (Vicente Monteiro)
in addition to representatives of
foreign modern and contemporary art, such as Pablo Picasso. For those in Ibirapuera Park,
getting to MAC is very simple:
just cross a walkway that connects the park to the museum.
Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301
+55 (11) 2648-0254
mac.usp.br/mac
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19. Pinacoteca
do Estado
State Pinacotheca
Mais um símbolo do pioneirismo artístico de São
Paulo, a Pinacoteca ocupa
o edifício histórico construído em 1900 por Ramos de
Azevedo para ser o Liceu de
Artes e Ofício de São Paulo.
Em 1998 passou por ampla
reforma liderada por Paulo
Mendes da Rocha, mesclando o antigo e tradicional ao
moderno e contemporâneo, tanto em sua arquitetura, como em seu acervo.
Conta com dez salas, que
abrigam o acervo com cerca de cem mil obras. Abriga exemplares como “São
Paulo” (Tarsila do Amaral);

Another symbol of São Paulo’s artistic pioneering, the
Pinacoteca occupies the
historic building built in 1900
by Ramos de Azevedo to be
the Liceu de Artes e Ofício
de São Paulo (Arts and Crafts
School of São Paulo). In
1998, it underwent an extensive renovation led by Paulo
Mendes da Rocha, mixing
the old and traditional with

the modern and contemporary, both in its architecture
and in its collection. It has
ten rooms, which house a
collection of around one
hundred thousand works. It
houses works such as “São
Paulo” (Tarsila do Amaral);
“O Mestiço” (Cândido Portinari); “The Arts” (Hugo
Adami); “Impassible Muse”
(Brecheret) and others. Enjoy the tour and discover
Estação da Luz (where the
Portuguese Language Museum is located) and Parque
da Luz, next to “Pina”. In this
park is the work “A Portadora
de Perfume” (The Carrier of
Perfume) by Brecheret.
Praça da Luz, 2
+55 (11) 3324-1000
pinacoteca.org.br

Pinacoteca do Estado

©Jose Cordeiro

©Jose Cordeiro

Museu de Arte Contemporânea
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20. Espaço Olavo Setúbal
- Itaú Cultural
Espaço Olavo Setúbal - Itaú
Cultural

21. Monumento às
Bandeiras
Monument to the
Bandeiras

O Itaú Cultural abriga a exposição permanente que conta a
história da arte brasileira no Espaço Olavo Setúbal. São nove
módulos, sendo que o último
(O Brasil dos Brasileiros) possui exemplares do modernismo. Estão expostas obras do
Acervo Banco Itaú, a mais rica
coleção corporativa de arte
da América Latina. O Acervo
inclui obras de Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, John Graz, Vicente do Rego Monteiro, Tarsila do Amaral e Lasar Segall.

Principal e mais conhecida obra
do escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, homenageia os
bandeirantes paulistas, responsáveis por desbravar o oeste
brasileiro nos séculos 17 e 18.
Apesar de inaugurada em 1953,
sua maquete havia sido revelada ao público já em 1920, na
Casa Byington, na Rua 15 de
Novembro. Trata-se de uma
escultura de 11 metros de altura, por 8,4 metros de largura e
43,8 metros de profundidade,
esculpido em blocos de granito, sendo uma das maiores estátuas de São Paulo. Localizado
ao lado do Parque Ibirapuera,
um dos mais icônicos cartões
postais da cidade, é possível tirar
uma foto antes de conhecer o
verde do “Ibira”. Brecheret é um
dos artistas mais presentes no
município. Entre outras obras já
citadas, há esculturas na Praça
Princesa Isabel (Monumento
ao Duque de Caxias), Largo do
Arouche (Depois do Banho),
Aeroporto de Congonhas (Busto de Santos Dumont), túmulos
no Cemitério da Consolação,
entre outros.

Itaú Cultural hosts the permanent exhibition that tells the
history of Brazilian art at Olavo
Setúbal Space. There are nine
modules, the last of which (O
Brasil dos Brasileiros or The Brazil of Brazilians) has examples
of modernism. Works from
the Acervo Banco Itaú collection are on display, the richest
corporate art collection in Latin
America. The collection includes works by Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, John Graz, Vicente do Rego Monteiro, Tarsila do
Amaral and Lasar Segall.
Avenida Paulista, 149
+55 (11) 2168-1777
itaucultural.org.br/espaco-olavo-setubal
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The main and best-known work
by the Italian-Brazilian sculptor
Victor Brecheret pays homage
to the São Paulo Bandeiran-

tes, responsible for pioneering
the Brazilian west in the 17th
and 18th centuries. Although
inaugurated in 1953, his model
had been revealed to the public in 1920, at Casa Byington,
on 15 de Novembro Street. It is
a sculpture 11 meters high, 8.4
meters wide, and 43.8 meters
deep, carved in granite blocks,
making it one of the largest statues in the city. Located next to
Ibirapuera Park, one of the most
iconic postcards of the city, it is
possible to take a photo before
discovering the “Ibira” greenery.
Brecheret is one of the most
present artists in the city, among
other works already mentioned,
there are sculptures in Praça
Princesa Isabel (Monumento
ao Duque de Caxias - Monument to Duke of Caxias), Largo
do Arouche (Depois do Banho
- After the Bath), Congonhas
Airport (Busto de Santos Dumont - Bust of Santos Dumont),
tombs in the Cemetery of Consolação, among others.

espetáculos de teatro, dança e
música, eventos voltados à literatura e à poesia, exibição de filmes, programação infantil, além
de oficinas, debates e palestras.
Abriga a Coleção de Arte de São
Paulo (chamada de “Pinacoteca
Municipal”), um rico acervo formado por obras como “Eva”, de
Victor Brecheret e “Carnaval”, de
Tarsila do Amaral.
CCSP is one of the first multidisciplinary cultural spaces in
the country and rescues much
of the spirit of the 1922 Modern Art Week. It offers exhibitions, theater, dance, and music
shows, events focused on literature and poetry, film screenings, children’s programming,
as well as workshops, debates,
and lectures. It houses the São
Paulo Art Collection (called “Pinacoteca Municipal”), a rich collection made up of works such
as “Eva” by Victor Brecheret and
“Carnaval” by Tarsila do Amaral.
Rua Vergueiro, 1000

Praça Armando de Sales Oliveira

+55 (11) 3397-4002
centrocultural.sp.gov.br

22. Centro Cultural
São Paulo - CCSP
São Paulo Cultural Center
O CCSP é um dos primeiros espaços culturais multidisciplinares
do país e resgata muito do espírito da Semana de Arte Moderna
de 1922. Oferece exposições,

23. Instituto de Estudos
Brasileiros da USP
Brazilian Studies Institute
by USP
A Universidade de São Paulo
é um exemplo do avanço e
pioneirismo cultural da ci43

©Cecília Bastos/USP Imagens

cerca de 60 mil volumes de
títulos da literatura brasileira,
divididos em quatro principais vertentes: assuntos brasileiros, literatura em geral,
livros de arte, e livros como
objeto de arte.

Complexo Brasiliana:
Biblioteca Brasiliana e Instituto de Estudos Brasileiros

The University of São Paulo
is an example of the advance
and cultural pioneering of the
city at the beginning of the 20th
century. The main higher education institution in the country maintains the Institute of
Brazilian Studies and brings together, through the Visual Arts
Collection, works of art such
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as “Homem Amarelo” (Yellow
Man) by Anita Malfatti; “Mulatas”
by Di Cavalcanti; “O Mamoeiro”
(The Papaya Tree), by Tarsila do
Amaral. The collection is open
to researchers, by appointment.
Take the opportunity and discover Cidade Universitária, the
place of the city’s scientific and
academic vanguard.

Homenageia o escritor modernista, autor de “Macunaíma” e “Pauliceia Desvairada”.
Apesar de ter recebido este
nome somente em 1960, a
biblioteca fundada em 1925
possui um dos principais
acervos literários da cidade.
It pays homage to the modernist writer, author of “Macunaíma” and “Pauliceia Desvairada”
(Hallucinated City). Despite
having received this name only
in 1960, the library founded in
1925 has one of the main literary collections in the city.
Rua da Consolação, 94

Rua da Biblioteca, 21

+55 (11) 3775-0002

Avenida Prof. Luciano Gualberto, 78

+55 (11) 2648-0841

prefeitura.sp.gov.br/cidade/

+55 (11) 3091-3247

bbm.usp.br

secretarias/cultura/bma/

ieb.usp.br
Biblioteca Mário de Andrade

24. Biblioteca Brasiliana
Guita e José Mindlin
Guita and José Mindlin
Brazilian Library
Aberta ao público em 2013, a
Biblioteca Brasiliana é resultado da coleção particular do
casal Guida e José Mindlin,
doada ao fim de suas vidas.
A biblioteca, localizada na
Cidade Universitária, reúne

©Jose Cordeiro

dade do início do século XX.
A principal instituição de ensino superior do país mantém o Instituto de Estudos
Brasileiros e reúne, através
da Coleção de Artes Visuais, obras de artes como o
“Homem Amarelo”, de Anita
Malfatti; “Mulatas”, de Di Cavalcanti; “O Mamoeiro”, de
Tarsila do Amaral. O acervo
é aberto a pesquisadores,
mediante
agendamento.
Aproveite e conheça a Cidade Universitária, local da
vanguarda científica e acadêmica da cidade.

Opened to the public in
2013, the Biblioteca Brasiliana is the result of the private collection of the couple Guida and José Mindlin,
donated at the end of their
lives. The library, located in
Cidade Universitária, brings
together around 60,000
volumes of titles of Brazilian literature, divided into
four main areas: Brazilian
affairs, literature in general,
art books, and books as an
object of art.

25. Biblioteca Mário
de Andrade
Mário de Andrade
Library
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Idealizado pelo mecenas
Ciccillo Matarazzo, a Bienal de Arte de São Paulo é
a principal herança da Semana de Arte Moderna. A
cada dois anos, artistas de
todo o mundo, mas principalmente brasileiros, trazem
suas principais obras para
gerar novas discussões em
torno do que é arte. O palco
é sempre o mesmo, o Pavilhão da Bienal, projetado
por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1957. Foi tombado em 2016 pelo IPHAN. As
bienais de arte acontecem
nos anos pares, geralmente
entre setembro e dezembro. Enquanto as bienais de
arquitetura acontecem nos
anos ímpares, também entre
setembro e dezembro.
Conceived by patron Ciccillo
Matarazzo, the São Paulo Art
Biennial is the main heritage
of the Modern Art Week. Every
two years, artists from all over
the world, but mainly Brazilians, bring their most important works to generate new
discussions about what art is.
The stage is always the same,
the Biennial Pavilion, designed
by Oscar Niemeyer and inaugurated in 1957. It was listed in
2016 by IPHAN. The art biennials take place in even years,
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usually between September
and December. While the architecture biennials take place
in odd years, also between
September and December.
Parque Ibirapuera - Av. Pedro
Álvares Cabral, s/n
+55 (11) 5576-7600
bienal.org.br

27. Museu Casa
Guilherme de Almeida
Casa Guilherme
de Almeida Museum
Guilherme
de
Almeida
(1890-1969) foi um jurista, escritor e entusiasta da
arte. Foi autor de diversos
livros de poemas, como
“Nós”, “A dança das horas
e Messidor”, “Livro de Horas de Sóror Dolorosa” e
do “Hino do Estado de São
Paulo”. Foi membro da Academia Paulista de Letras e
da Academia Brasileira de
Letras, consagrando-se um
dos mais populares poetas
brasileiros. Na vida pessoal,
casou-se com Belkiss Barroso do Amaral, a quem chamava de “Baby”. O casarão
onde viveu os últimos anos
de vida foi adquirido pelo
governo do Estado e possui
uma coleção artística única.
Entre as obras modernistas
estão “Baby de Almeida”, de
Anita Malfatti; “Romance”,

de Tarsila do Amaral, e “Retrato de Baby de Almeida”,
de Lasar Segall.
Guilherme de Almeida (18901969) was a jurist, writer, and
art enthusiast. He was the
author of several books of
poems, such as “Nós” (Us), “A
Dança das Horas e Messidor”
(The Dance of Times and
Messidor), “Livro de Horas de
Sóror Dolorosa” (The Book
of Times by Sóror Dolorosa) and the “Anthem of the
State of São Paulo”. He was
a member of the State of São
Paulo Academy of Letters
and the Brazilian Academy of

Letters, becoming one of the
most popular Brazilian poets.
In his personal life, he married Belkiss Barroso do Amaral, whom he called “Baby”.
The mansion where he lived
the last years of his life was
acquired by the state government and has a unique art
collection. Among the modernist works are “Baby de Almeida” by Anita Malfatti; “Romance”, by Tarsila do Amaral,
and “Portrait of Baby de Almeida” by Lasar Segall.
Rua Macapá, 187
+55 (11) 3673-1883
casaguilhermedealmeida.org.br

Museu Casa Guilherme de Almeida

©Jose Cordeiro

26. Pavilhão da Bienal
Biennial Pavillion
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Edifício Copan

Edifícios
do Centro Novo

New Downtown Buildings

©Jefferson Pancieri

28. Edifício Copan
Copan Building
Projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950,
foi inaugurado somente em
1966. Foi concebido em
forma de “S” para melhor
aproveitamento do terreno,
tornando-se um ícone da
arquitetura moderna brasileira. Maior estrutura em
concreto armado do país,
abriga mais de dois mil moradores, além de lojas, restaurantes e cafés.
Designed by Oscar Niemeyer in the 1950s, it was
only opened in 1966. It was
designed in an “S” shape for
better use of the land, becoming an icon of modern
Brazilian architecture. The
largest reinforced concrete
structure in the country,
it houses more than two
thousand residents, as well
as shops, restaurants, and
cafes.
Avenida Ipiranga, 200

29. Edifício Esther
Esther Building
Quem passa pela Praça da
República mal percebe que
ali está um dos edifícios mais
importantes da arquitetura
brasileira, o Esther. Projetado por Álvaro Vital e Adhemar Marinho, foi concluído
em 1938, época em que os
edifícios ainda eram ricamente adornados, mas sofriam com janelas pequenas
e espaços pouco abertos. O
Esther, por sua vez, possui
uma estrutura independente
e amplas aberturas nas janelas, além de um design que,
para a época, era inovador.
Anyone passing by Praça da
República barely notices that
there is one of the most important buildings in Brazilian
architecture, the Esther Building. Designed by Álvaro Vital
and Adhemar Marinho, it was
completed in 1938, a time
when the buildings were still
richly decorated but suffered
from small windows and little
open spaces. The Esther, on
the other hand, has an independent structure and wide
openings in the windows, in
addition to a design that, for
the time, was innovative.

+55 (11) 3259-5917
copansp.com.br
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Rua Sete de Abril, 425
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Inaugurado em 1956, foi projetado por Gian Carlo Gasperini
e Salvador Candia, é um dos
principais projetos numa época em que o Centro estava se
desenvolvendo e o conceito
de condomínios-galerias (que
integravam a rua com o espaço privado, através de estabelecimentos comerciais) era a
tendência da época. A parte
aberta ao público é composta
pois dois mezaninos e um vão
aberto central.
Inaugurated in 1956, it was designed by Gian Carlo Gasperini
and Salvador Candia, it is one
of the main projects at a time
when Downtown was developing and the concept of condominium-galleries (which integrated the street with the private
space, through commercial establishments) was the trend of
the time. The part open to the
public consists of two mezzanines and a central open span.
Avenida São Luís, 187
+55 (11) 3214-1120

31. Edifício Califórnia
California Building
É uma das obras do Niemeyer mais desconhecidas
da cidade, mas o seu estilo
50

inconfundível é facilmente
reconhecível. As colunas
em formato de V na fachada
principal e o caminho curvo
na galeria interna são características que nos remetem
a outras obras do arquiteto. O Edifício Califórnia foi
inaugurado em 1953.
It is one of Niemeyer’s most
unknown works in the city,
but his unmistakable style
is easily recognizable. The
V-shaped columns on the
main façade and the curved
path on the inner gallery are
characteristics that remind
us of other works by the architect. The California Building was opened in 1953.

que adotou São Paulo como
lar. No topo do prédio há um
terraço com jardim, onde se
pode ter uma vista do Largo
Paiçandu*.
It is the nickname of the
Shopping Center Grandes
Galerias. This true stronghold of rockers and underground culture, which
indirectly is the result of
the rebelliousness of the
avant-garde. The building
designed by Alfredo Mathias and opened in 1962 has

iconic curves and has influenced modern shopping
malls. Above the elevator
doors, on the ground floor,
there is a painting on tile by
Bramante Buffini, an Italian
painter who adopted São
Paulo as his home. At the
top of the building, there is
a garden terrace, where you
can have a view of Largo
Paiçandu.
Avenida São João, 439
+55 (11) 3331-1530
galeriadorock.com.br

Galeria do Rock

Rua Barão de Itapetininga, 255

32. Galeria do Rock
Rock Gallery
É o apelido do Shopping Center Grandes Galerias. Este verdadeiro reduto dos roqueiros
e cultura underground é, indiretamente, fruto da rebeldia
dos vanguardistas. O edifício
projetado por Alfredo Mathias
e inaugurado em 1962, possui
curvas icônicas e influenciou
os modernos shoppings. Sobre as portas dos elevadores, no térreo, se encontra a
pintura sobre azulejo de Bramante Buffini, pintor italiano

©Jefferson Pancieri

30. Galeria Metrópole
Metrópole Gallery
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Arte Urbana

Beco do Batman

©Daniel Deák

Urban Art

A Semana de Arte Moderna
também deixou um legado
que se vê pela cidade: a liberdade sem amarras técnicas,
que refletem a cultura da cidade, como a arte urbana e
os grafites. Existem inúmeros
exemplos de murais pintados
pela cidade, mas alguns locais
se destacam, como o Beco
do Batman, na Vila Madalena;
o Aquário Urbano, na República, a Praça Paulo Kobayashi
e outras intervenções pela cidade. Há também murais de
artistas conceituados, como
os murais de Eduardo Kobra
(os grafites de Ayrton Senna
e Oscar Niemeyer, próximos
à Avenida Paulista); os grafites
do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, na região da
Paulista, e nas empenas cegas
dos prédios que contornam o
Elevado João Goulart.
The Modern Art Week also
left a legacy that can be
seen throughout the city:
freedom without technical ties, which reflect the
city’s culture, such as urban
art and graffiti. There are
countless examples of murals painted throughout the
city, but some places stand
out, such as the Beco do
Batman, in Vila Madalena;
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the “Urban Aquarium”, in
República, with art painted
on the pilasters supporting
the Metro; Praça Paulo Kobayashi and other interventions around the city. There
are also murals by renowned
artists, such as Eduardo Kobra (graffiti by Ayrton Senna
and Oscar Niemeyer, near
Avenida Paulista); and graffiti
in the José Roberto Fanganiello Melhem Tunnel, in the
Paulista region, and on the
blind gables of the buildings
that surround the Elevado
João Goulart.

33. Aquário Urbano
Urban Aquarium
O projeto Aquário Urbano, de Kleber Pagu e Felipe
Yung, aproveita as fachadas cegas dos edifícios da
redondeza e cria um ambiente imersivo, com figuras
estilizadas do fundo do mar,
sendo um dos maiores murais do mundo, com cerca
de 10 mil metros quadrados
de pintura.
The Urban Aquarium project, by Kleber Pagu and Felipe Yung, takes advantage
of the blind facades of the
nearby buildings and creates an immersive environment, with stylized figures
from the bottom of the
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Beco do Batman

Outras obras:
Other works:

Praça Paulo Kobayashi

©Daniel Deák

Paulo Kobayashi Square
Viaduto Jacareí, 301
Acesso ao Túnel José Roberto Fanganiello Melhem: através da Avenida
Rebouças, sentido Centro (utilize
veículo). / Access to the José Roberto Fanganiello Melhem Tunnel:
through Avenida Rebouças, towards
Downtown (use a vehicle).

sea, being one of the largest murals in the world, with
around 10 thousand square
meters of painting.

de arte de rua da cidade. Os
muros do Beco constantemente estão recebendo novas artes, acompanhando as
novas tendências e estilos.

Nas esquinas da Rua Major Sertório,
com a Rua Bento Freitas.
On the corners of Rua Major Sertório and Rua Bento Freitas.

34. Beco do Batman
Batman’s Alley
Localizado no bairro boêmio da Vila Madalena, recebe esse nome pois na década de 1980 uma das paredes
desta viela apareceu pintada
com o icônico personagem
dos quadrinhos. Desde então, o local se tornou ponto
de encontro de renomados
artistas da cena do grafite
e a própria Vila Madalena,
um dos principais centros
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Located in the bohemian
neighborhood of Vila Madalena, receives its name
because in the 1980s one
of the walls of this alley
was painted with the iconic
character from the comics. Since then, the place
has become a meeting
point for renowned artists
from the graffiti scene and
Vila Madalena itself is one
of the main street art centers in the city. The walls of
Beco are constantly receiving new art, following new
trends and styles.
Rua Medeiros de Albuquerque
Medeiros de Albuquerque Street

MAR - Museu de
Arte de Rua
Street Art Museum
O Museu é uma iniciativa
da prefeitura de São Paulo que cataloga os principais grafites e murais a céu
aberto da cidade e os reúne no portal MAR 360. Este
site agrega obras de todas
as regiões da cidade, indicando seus endereços.
The Museum is an initiative
of the city of São Paulo that
catalogs the main graffiti
and open-air murals in the
city and brings them together on the MAR 360 portal.
This site aggregates works
from all regions of the city,
indicating their addresses.

Grafite Ayrton Senna por Eduardo
Kobra / Graffiti Ayrton Senna by
Eduardo Kobra
Rua da Consolação, 2608
Grafite de Oscar Niemeyer por
Eduardo Kobra / Graffiti Oscar
Niemeyer by Eduardo Kobra
Praça Oswaldo Cruz, 124

Elevado João Goulart (Minhocão)
Elevated João Goulart (Minhocão)
Acessos pela escada provisória próxima ao Terminal Amaral Gurgel e outra
próxima à Praça Marechal Deodoro.
Aberto exclusivamente aos pedestres
e ciclistas nos finais de semana. /
Access via the temporary stairway
near the Terminal Amaral Gurgel and
another near the Praça Marechal
Deodoro. Open exclusively to pedestrians and cyclists on weekends.

mar360.art.br
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Glossário
Glossary

• Arte contemporânea
Contemporary art
É o conjunto de movimentos artísticos resultantes
do modernismo, que se
iniciou a partir da segunda metade do século XX.
Influenciado não somente
pela arte moderna, mas
por toda a contemporaneidade, como a cultura
em massa e a industrialização. Pop art, minimalismo,
arte de rua e intervenções
artísticas são exemplos de
arte contemporânea.
Is the set of artistic movements resulting from
modernism, which began
in the second half of the
20th century. Influenced
not only by modern art
but by all contemporaneity, such as mass culture
and industrialization. Pop
art, minimalism, street art,
and artistic interventions
are examples of contemporary art.

• Arquitetura eclética
Eclectic architecture
Estilo arquitetônico muito comum em São Paulo, característico da vira56

da dos séculos XIX e XX.
Trata-se da conciliação
de diversos estilos arquitetônicos provenientes da Europa, como o
neoclássico e o barroco
francês, que valorizava a
estética do edifício. Principal nome em São Paulo foi Ramos de Azevedo.
A very common architectural style in São Paulo,
characteristic of the turn
of the 19th and 20th centuries. It is the conciliation of different architectural styles from Europe,
such as neoclassical and
French baroque, which
valued the building's aesthetics. The main name
in São Paulo was Ramos
de Azevedo.

• Arquitetura moderna
Modern architecture
Assim como toda a arte
moderna, a arquitetura
moderna foi marcada
pela rejeição ao tradicional. Na arquitetura moderna a função é priorizada sobre a forma, além
de aproveitar melhor os
avanços tecnológicos,
como o uso do concreto
armado para criar grandes vãos livres, espaços
arejados e naturalmente

iluminados e modelar o
material para se criar desenhos arrojados.
Like all modern art, modern
architecture
was
marked by the rejection of
the traditional. In modern
architecture, the function
is prioritized over form, in
addition to taking better
advantage of technological
advances, such as the use
of reinforced concrete to
create large open spaces,
airy and naturally lit spaces,
and shaping the material to
create bold designs.

• Cubismo
Cubism
Movimento moderno caracterizado pelo geometrismo e fragmentação
das formas, distorcidas
da realidade. Internacionalmente seu principal
nome é Pablo Picasso,
já no Brasil, Anita Malfatti
e Candido Portinari são
alguns dos principais representantes.
Modern movement characterized by geometric
and fragmentation of forms, distorted from reality.
Internationally, its major
name is Pablo Picasso,
in Brazil, Anita Malfatti

and Candido Portinari are
some of the most important representatives.

• Expressionismo
Expressionism
Movimento moderno que,
diferentemente do impressionismo, não busca representar a realidade e sim
características irracionais e
instintivas humanas, muitas
vezes em figuras e cenários
deformados. No Brasil, Anita Malfatti e Lasar Segall são
artistas influenciados por
este movimento.
A modern movement
that, unlike impressionism, does not seek to represent reality, but rather
irrational and instinctive
human
characteristics,
often in deformed figures
and scenarios. In Brazil,
Anita Malfatti and Lasar
Segall are artists influenced by this movement.

• Grupo dos Cinco
Group of Five
Foram os artistas que
lideraram a Semana de
Arte Moderna de 1922
e o próprio movimento
modernista: Anita Malfatti, Tarsila do Amaral,
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These were the artists
who led the 1922 Modern
Art Week and the modernist movement itself:
Anita Malfatti, Tarsila do
Amaral, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade,
and Mário de Andrade.

• Impressionismo
Impressionism
Movimento artístico da
pintura francesa do século XIX, que precedeu
e inspirou as vanguardas.
Caracterizado por retratar
a natureza ao ar livre, em
pequenas pinceladas, sem
contorno nítido.
Artistic movement of 19th
century French painting,
which preceded and inspired the avant-gardes.
Characterized by portraying outdoor nature, in
small brush strokes, without a clear outline.

• Modernismo
Modernism
Conjunto de movimentos
artísticos e culturais da primeira metade do século
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XX, que propunham novas
formas de expressões, em
ruptura aos movimentos
do século anterior.
A set of artistic and cultural movements from
the first half of the 20th
century, which proposed new forms of expression, in rupture with
the movements of the
previous century.

• Movimento
antropofágico
Anthropophagic
movement
Teve como marco inicial
o “Manifesto Antropófago”, publicado em 1928
na revista Antropofagia,
por Oswald de Andrade.
Antropofagia é o ato de
devorar outro ser humano; nesta metáfora, referia-se a artistas brasileiros
consumirem e se inspirarem naquilo que se refere
ao próprio Brasil, somado
a técnicas vindas de fora,
mas rompendo com o
eurocentrismo. Este movimento foi o primeiro
grande fruto da Semana
de Arte Moderna de 1922
e foi importante para definir as características do
modernismo brasileiro.
It had as its starting point

the “Manifesto Antropófago”, published in 1928
in the magazine “Antropofagia”, by Oswald de
Andrade. Anthropophagy
is the act of devouring another human being; in this
metaphor, it referred to
Brazilian artists consuming
and being inspired by what
refers to Brazil itself, added
to techniques coming from
abroad, but breaking with
Eurocentrism. This movement was the first major
fruit of the 1922 Modern Art
Week and was important in
defining the characteristics
of Brazilian modernism.

• Parnasianismo
Parnassianism
Movimento literário que
se opunha ao realismo e
ao naturalismo. Baseia-se no culto à forma, na
impessoalidade e crítica
à simplicidade, priorizando a estética, a “arte pela
arte”. Foi o movimento
opositor ao modernismo,
quando este surgiu.
A literary movement that
opposed realism and
naturalism. It is based on
the cult of form, impersonality, and criticism of
simplicity, prioritizing aesthetics, “art for art’s sake”.

It was the opposition
movement to modernism
when it emerged.

• Vanguarda
Vanguard
Jargão proveniente dos
militares, que significa “a
guarda avançada”, a linha
de frente. Nas artes e cultura se refere aos grupos
pioneiros das mudanças
em seus respectivos setores, como os vanguardistas
que organizaram a Semana
de Arte Moderna de 1922.
Jargon from the military,
which means “the advanced guard”, the front
line. In arts and culture, it
refers to groups that pioneered changes in their
respective sectors, such
as the vanguards who organized the Modern Art
Week in 1922.
Árvore do cartaz da
Semana de Arte Moderna
feito por Di Cavalcanti
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Menotti Del Picchia,
Oswald de Andrade e
Mário de Andrade.
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O Centenário / The Centenary

Centrais de
Informação Turística

Se hoje a capital paulista é também conhecida como a capital da cultura, muito se deve a Semana de Arte Moderna! Mas
o que mudou de 100 anos para cá? Como a cidade enxerga o
"novo modernismo"?

Tourist Information Centers

Pensando nessas questões, a Prefeitura de São Paulo, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, criou o "Modernismo 22+100", grupo
responsável pela agenda cultural da Semana de 22, que vai desde o
aniversário da cidade até o bicentenário da independência do Brasil.

At the CITs, visitors can find at their disposal culture guides, as
well as city maps and brochures on places of interest.

If today the capital of São Paulo is also known as the capital of
culture, we owe a lot to the Modern Art Week! But what has
changed from 100 years to now? How does the city see the
“new modernism”?
With these questions in mind, São Paulo City Hall, through the Municipal Department of Culture, created the “Modernismo 22+100”,
a group responsible for the cultural agenda of the Modern Art
Week, which runs from the city’s anniversary to the bicentennial
independence of Brazil.

CIT CONGONHAS
Aeroporto de Congonhas
(desembarque / arrival)
Avenida Washington Luis, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.
CIT GRU - TERMINAL 2
Aeroporto de Guarulhos
(desembarque / arrival)
Rodovia Hélio Smidt, s/n.
Diariamente, das 7h às 22h.
Daily, from 7 am to 10 pm.
CIT PAULISTA
Parque Mário Covas
Avenida Paulista, 1.853.
Diariamente das 9h às 18h.
Daily, from 9 am to 6 pm.

CIT REPÚBLICA
Praça da República, s/n
Diariamente, das 9h às 18h.
Daily, from 9 am to 6 pm.
CIT TIETÊ
Terminal Rodoviário Tietê
(desembarque / arrival).
Avenida Cruzeiro do Sul, 1800.
Diariamente, das 6h às 22h.
Daily, from 6 am to 10 pm.
CIT POLO DE ECOTURISMO
Avenida Senador Teotônio Vilela,
8.000 - Parelheiros.
Terça a domingo, das 8h às 12h e
das 13h às 17h.
Tuesday to Sunday, from 8 am to
12 pm and from 1 pm to 5 pm.

Mais informações / More information: www.cidadedesaopaulo.com
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Em paralelo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado
de São Paulo chega com uma rica programação para a comemoração do centenário. Museus, bibliotecas, casas literárias e fábricas
de cultura recebem exposições, apresentações de dança, batalhas
de poesias, palestras on-line, exibições de filmes e muito mais!

Nas CITs, você encontra à sua disposição guias culturais, além
de mapas da cidade e folhetos de locais para visitação.

At the same time, the Secretary of Culture and Creative Economy
of São Paulo State comes with a rich agenda for the centenary
celebration. Museums, libraries, literary houses and culture factories receive exhibitions, dance performances, poetry battles,
online lectures line, movie sessions and much more!
Confira a programação completa nos sites:
Check the complete agenda on the websites:
22mais100.prefeitura.sp.gov.br/

CIT Paulista

www.cultura.sp.gov.br/semana22/
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SPTuris - Eventos e Turismo
Rua Boa Vista, 280 - 11º ao 16º andar - Centro
CEP 01010-001 - São Paulo/SP
cidadedesaopaulo@spturis.com

www.cidadedesaopaulo.com
@spturisoficial
/TurismoemSP

O objetivo da SPTuris é promover a cidade de São Paulo de forma independente sem nenhum vínculo com os
estabelecimentos mencionados. Algumas informações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. / The goal of
São Paulo Turismo is to promote the city of São Paulo in an independent way, and with no link to the establishments
mentioned in this brochure. All the information in this brochure is subject to change without prior notice.
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