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A Semana, de uma certa maneira, nada 
mais foi do que uma ebulição de novas 

ideias totalmente libertadas; 
nacionalistas em busca de uma 

identidade própria e de uma maneira 
mais livre de expressão. 

Não se tinha, porém, um programa 
definido: sentia-se muito mais um 
desejo de experimentar diferentes 

caminhos do que de definir um único 
ideal moderno. Lasar Segall - Morro 

Vermelho, 1926
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Família Enferma (1920)



Rua e 
Erradias 
(1956)
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Retirantes / 
Candido Portinari
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Café / Candido Portinari /  
Museu Nacional de Belas 

Artes /
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O Movimento Pau-Brasil foi 
um movimento artístico lançado 
no Brasil em 1924 por Oswald de 
Andrade e Tarsila do Amaral que 

apresentava uma posição primitivista, 
buscando uma poesia ingênua, de 

redescoberta do mundo e do Brasil e 
que foi inspirada nos movimentos de 

vanguarda europeus, devido às 
viagens que Oswald fazia à Europa.

26



A Lua / Tarsila do Amaral 
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Mulheres Protestando/ Di Cavalcanti/
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Imagem: Sapateiro de Brodowski/ Cândido 
Portinari / 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/albu
m/20031229-portinari-10.shtml

Imagem: Catequese / Cândido Portinari / 
http://www.andreamachado.com.br/2011/07/no
-atelie-de-portinari.html 29



Meninos brincando/ 
Cândido Portinari

Grupo de meninas / Cândido 
Portinari/ Col. Museus 

Castro Maya
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Os operários/ Tarsila 
do Amaral 

Abaporu / Tarsila do 
Amaral 
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Mulheres na Janela 
/ Di Cavalcanti 
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Bandeirinhas  
Alfredo Volpi 
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Menino e Ovelha / Alfredo Volpi 
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•Artistas que iniciaram o Modernismo no Brasil e que
participaram da Semana: Mário de Andrade, Oswald de
Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti,
Víctor Brecheret, Plínio Salgado, Menotti Del Pichia,
Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos
entre outros.
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• A Instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes
que são transformados em cenários do tamanho de uma sala. Pintura,
escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o
espaço arquitetônico. O espectador participa da obra e, portanto, não
se comporta somente como apreciador. O de criar uma relação com
espectador.
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" Tezi Gabunia, americano de 29 anos, pretende tornar a arte 
acessível para todos, mas de uma forma inusitada"
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