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SÃO PAULO CELEBRA O CENTENÁRIO
DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922
Uma vasta programação que se estende ao longo de todo o ano nas áreas das artes
visuais, audiovisual, dança, festivais/eventos multilinguagem, literatura, música,
seminários/palestras/cursos/oficinas e teatro. Confira aqui algumas sugestões.
Programação completa em https://www.cultura.sp.gov.br/semana22/programacao/
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ARTES VISUAIS
"Antropofagia" – Exposição nas Fábricas de Cultura da Zona Norte, Zona Sul e Diadema, com obras de artistas locais reﬂetindo
sobre arte e a relação centro‐periferia (janeiro a abril de 2022).
"Abaporu Periférico Mapeado" – Mostra na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, com projeção mapeada de graﬁtes
(fevereiro de 2022).
"Modernismo Vivo" – Instalação na Casa Guilherme de Almeida. Entre os destaques, autores e artistas que participaram da Se‐
mana de 22 (8 de fevereiro a 30 de dezembro de 2022)
“Mário de Andrade – Eu sou 300, 350” – Exposição e programação cultural no Museu Afro Brasil. Aborda cultura material, literatura,
artes visuais, música e uma ambientação da São Paulo dos anos 20. Curadoria de Emanoel Araújo (25 de janeiro a julho de 2022).
"Candido Portinari, um Mestre da Pintura – Coletânea Virtual” – Exposição no Museu Casa de Portinari, com tecnologia de rea‐
lidade aumentada reunindo a vasta produção do pintor (13 de fevereiro a 22 de agosto de 2022 – Brodowski/SP).
“O Atelier de Brecheret'' – Museu Catavento, instalado no imponente do Palácio das Indústrias, local onde o artista – um dos
expoentes da Semana de 22 – teve seu ateliê de esculturas instalado. (janeiro a março de 2022).
“O Modernismo de John Graz” – Museu da Casa Brasileira. Exposição realizada em parceria com o Instituto John Graz, apresentará
grande retrospectiva do designer suíço radicado no Brasil com projetos inéditos, fotograﬁas, maquetes e objetos interativos.
Curadoria de Guinter Parschalk e Baba Vacaro (abril a junho de 2022).
"Modernismo Brasileiro, Design e Arquitetura – 1922 e Depois (?)" – Exposição e debates no Museu da Casa Brasileira, sobre o
pioneirismo modernista de designers que atuaram no período da Semana de 22 e a continuidade desses ideais na produção
contemporânea (1° trimestre de 2022).
“Antropofagia: Múltiplos Olhares” – Exposição virtual, webinar e mostra de ﬁlmes organizada pelo Museu Índia Vanuíre, abordando
a relação entre a cultura indígena, o movimento modernista e a produção de arte contemporânea (fevereiro a abril de 2022 ‐ Tupã/SP).
“100 Anos Modernos” – MIS‐SP. Mostra em parceria com a Bienal do Mercosul (fevereiro a maio de 2022).
“Portinari Por Todos” – MIS Experience. Exposição imersiva e interativa (janeiro a junho de 2022).
“SP Vinte e Dois” – Museu da Língua Portuguesa. Mostra e programação cultural sobre identidades nacionais e regionais na lite‐
ratura, à luz do modernismo e da relação centro‐periferia em São Paulo (abertura da exposição 11 de junho / programação cul‐
tural fevereiro a setembro de 2022).
“A Arte Sacra dos Modernistas” – Museu de Arte Sacra de São Paulo, com obras de artistas modernistas criadas a partir da reli‐
giosidade e da fé. Curadoria Di Bonetti e Gilson Alcântara (25 de janeiro a 27 de março de 2022).
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“O Modernismo e o Patrimônio” – Museu de Arte Sacra de São Paulo. Exposição e programação cultural sobre a relação entre
modernismo e patrimônio no Brasil entre os anos 1920 e 1950. Com curadoria de Guilherme Wisnik (25 de setembro a 19 de
novembro de 2022).
"Mário de Andrade e o Patrimônio Cultural Brasileiro” – Museu do Café. Mostra sobre Mário de Andrade, sua relação visceral
com a preservação do patrimônio cultural brasileiro e com a elite cafeeira (1º semestre de 2022).
"De 1822 a 1922: Brasilidades em Campo" – Museu do Futebol. Exposição e programação cultural (25 de janeiro a junho de 2022).
“Uma Semana + 100 Anos” – Palácio dos Bandeirantes e Palácio Boa Vista (Campos do Jordão). Exposição e programação cultural,
apresentando obras icônicas do modernismo brasileiro que revelam histórias, percursos estéticos e o contexto artístico, social
e político antes, durante e depois da Semana de Arte Moderna de 1922 (abril a agosto de 2022).
"Pau Brasil ‐ Inspirações Modernistas" – Theatro São Pedro. Exposição e programação cultural, apresentando fotos, manifestos,
partituras e outros materiais de obras e autores ligados à Semana de Arte Moderna (6 de maio a 5 de junho de 2022).

AUDIOVISUAL
Série online de vídeos "Semana de 22 e o Modernismo", realizada pela Casa das Rosas, com comentários, mini‐resenhas e dicas
sobre o tema (janeiro a junho de 2022 – exibição quinzenal).
Série online de vídeos "Poemas Modernistas", realizada pela Casa das Rosas, com leituras de poemas modernistas e comentários
feitos por autores contemporâneos (janeiro a junho de 2022 – exibição quinzenal).
Ciclo de cinema "Cinema Novo e Novos Cinemas", na Oﬁcina Cultural Oswald de Andrade, com exibição de ﬁlmes
e debates sobre os modernistas e as inﬂuências do movimento na cinematograﬁa e na arte brasileiras (primeiro
semestre de 2022).
Série documental "Modernistas" – quatro episódios de 30 minutos produzidos pela TV Cultura, enfocando quatro dos principais
nomes da Semana de Arte Moderna: Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Victor Brecheret (reapresen‐
tação de 1º a 4 de fevereiro de 2022).
Série documental inédita “A Semana que Ninguém Viu, mas o Brasil Jamais Esqueceu” – cinco episódios de 26 minutos pro‐
duzidos pela TV Cultura sobre a Semana de 22 e seus reﬂexos (exibição de 8 a 12 de fevereiro de 2022).
Animação infanto‐juvenil inédita “22 Cem Anos Depois”, com 26 minutos de duração, produzida pela TV Cultura
e Pinguim Content e com direção de Kiko Mistrorigo. Aborda os dias que precederam a Semana de Arte Moderna (estreia 12 de
fevereiro de 2022).
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Estreia do ﬁlme infantil “Tarsilinha” – TV Cultura. Inspirado na obra de Tarsila do Amaral e produzido pela Pinguim Content, tem
direção de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo (exibição 12 e 13 de fevereiro de 2022).
Ciclo de cinema “Só a Antropofagia nos Une” – TV Cultura. Filmes brasileiros modernistas que ecoam a Semana de 22 (15 a 18
de fevereiro de 2022).
DANÇA
Ciclo de apresentações “Solos Brasileiros: uma Dança para Villa‐Lobos”, nas três Oﬁcinas Culturais da Capital, com coreograﬁas
e experimentos cênicos criados a partir da obra "Bachianas Brasileiras" de Heitor Villa‐Lobos (janeiro a fevereiro de 2022).
Temporada de apresentações "Pau Brasil – Inspirações Modernistas", da São Paulo Companhia de Dança e da Orquestra do Theatro São
Pedro, no Theatro São Pedro, com coreograﬁas inspiradas em Villa‐Lobos (23 de maio a 5 de junho de 2022).

FESTIVAIS / EVENTOS MULTILINGUAGEM
Passeio educativo “A Semana de 22 Passou por Aqui”, uma ação da Rede de Museus‐Casas Literários que visitará os principais
endereços ligados à memória da Semana de 22 e terminará com uma projeção mapeada na Casa Mário de Andrade (13 de
fevereiro de 2022).
Festival "22 Longe do Municipal", nas Fábricas de Cultura da Zona Leste e São Bernardo do Campo, apresentando ações de
graﬃti, literatura e música em alusão à Semana de 22 (1 a 28 de fevereiro de 2022).
Ocupação "A Semana que Durou um Século" – Memorial da América Latina, com exposição imersiva, intervenções urbanas,
shows, teatro e gastronomia (janeiro a março de 2022).
Festa literária "Lingua SP” – Museu da Língua Portuguesa, com literatura, gastronomia, moda, artes plásticas, tecnologia e música
com temática alusiva à Semana de Arte de 22 e seus protagonistas (16 e 17 de julho de 2022).
Sarau "Semana de Arte Moderna" – Museu do Café e Sesc Santos, com palestras, leituras, apresentações musicais e oﬁcinas
abordando as premissas da Semana de 22, a construção da identidade paulista gerada pela oligarquia cafeeira e os reﬂexos na
contemporaneidade (11 a 18 de fevereiro – Santos/SP).
Festival "Teatro de Vanguarda" – Oﬁcina Cultural Oswald de Andrade, com espetáculos, debates e oﬁcinas sobre a diversidade
do teatro contemporâneo em consonância com o movimento modernista de 22 (janeiro de 2022).
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LITERATURA
Reedição ampliada do raro livro de Mário de Andrade, "O Movimento Modernista", organizado pela Casa Mário de Andrade
(Lançamento em 27 de fevereiro de 2022).
Série de slams "A Contribuição Milionária de Todos os Erros", na Casa das Rosas, a partir de uma releitura da tradição modernista
(15 de janeiro a dezembro de 2022).
MÚSICA
Apresentações "Palco Aberto, Legado de 22" – Auditório Cláudio Santoro, com espetáculos de dança, teatro e concertos que
celebram a Semana de 22 e sua repercussão (fevereiro a março de 2022 – Campos do Jordão/SP).
Musical “A Banda do Villa” – Conservatório de Tatuí, com bandas sinfônicas do Conservatório de Tatuí e do Projeto Guri apre‐
sentando obras inéditas a partir de partituras restauradas de Villa‐Lobos (fevereiro 2022 – Tatuí/SP)
Concerto "Obras Corais do Villa" – Teatro do Conservatório de Tatuí, com apresentação dos coros do Conservatório de Tatuí e
do Projeto Guri, baseados no repertório de Villa‐Lobos e de outros compositores modernistas (outubro de 2022 – Tatuí/SP).
Ciclo de concertos "Compositores do Modernismo e seus Herdeiros" – Teatro do Conservatório de Tatuí (Tatuí), Teatro Paulo
Roberto Lisboa (Presidente Prudente) e Teatro Polytheama (Jundiaí), com grupos artísticos e de referência do Conservatório de
Tatuí e Projeto Guri apresentando obras modernistas (novembro de 2022).
Apresentação musical "Mário de Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas" – Teatro do Conservatório de Tatuí, com grupos
artísticos do Conservatório de Tatuí, do Projeto Guri e grupos de tradição popular convidados (novembro de 2022 – Tatuí/SP).
Série de concertos e apresentações musicais “Parcerias Modernistas” dos grupos artísticos da EMESP Tom Jobim e do Projeto
Guri, na Pinacoteca de São Paulo e no Museu de Arte Sacra de São Paulo (agosto a dezembro de 2022).
Concerto “Jazz Sinfônica, a Semana de Arte Moderna e o Museu do Café", da Brasil Jazz Sinfônica no Museu do Café, apresentando
repertório do movimento tropicalista que teve como principal inﬂuência a Semana de Arte Moderna (fevereiro 2022 – Santos/SP)
Concerto no Carnegie Hall, em Nova Iorque, com obras de Villa‐Lobos. Execução pela Osesp com regência de Marin Alsop (14
de outubro de 2022).
Série Concertos a Preço Popular, “Maratona Modernista”, na Sala São Paulo, com cinco apresentações de autores do modernismo junto
aos vencedores do Concurso Jovens Solistas acompanhados pela Osesp e regência de Neil Thomson (março a dezembro de 2022).
Série de concertos “Clássicos Modernistas”, com a execução pela Osesp na Sala São Paulo de 100 obras de compositores inﬂu‐
enciados pelo modernismo (março a dezembro de 2022).
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Show "Novas Pagus" – SP Escola do Teatro sede Roosevelt, com cantoras da nova geração como Ana Cañas, Anná, Maíra Baldaia,
Bia Nogueira e Linn da Quebrada que dialogam com a liberdade da mulher da Semana de 22 (1º de fevereiro de 2022).
Série de apresentações “Poéticas Brasileiras – Semana de 22” – Theatro São Pedro, com música de câmara inspirada no mo‐
dernismo e nos desdobramentos do movimento (setembro de 2022).
SEMINÁRIOS / PALESTRAS / CURSOS E OFICINAS
Ciclo de debates "Antropofagia e Tradução", na Casa Guilherme de Almeida, sobre o pensamento antropofágico de Oswald de
Andrade nas teorias da tradução contemporâneas (dias 6 de abril e 11 de maio de 2022).
Curso "Modernismo Musical Pós‐Semana de 22", na Casa Mário de Andrade, sobre os principais eventos do modernismo musical
e o legado de Mário de Andrade na área da educação musical (março a abril de 2022).
Concurso de violão e piano "Revisitando o Modernismo" – Teatro do Conservatório de Tatuí, voltado para obras do período mod‐
ernista (setembro de 2022).
Webinário "Censura e Produções Artísticas", organizado pelo Memorial da Resistência de São Paulo, sobre o revolucionário con‐
texto da Semana de Arte Moderna de 1922, os impactos das proposições estéticas do período e as relações entre instituições
culturais, produções artísticas e censura (24 de março de 2022).
Fórum público "A Semana de 22 Cem Anos Depois", no Museu Casa de Portinari em parceria com o SISEM‐SP, sobre temas cen‐
trais da Semana de Arte Moderna e sua correlação nos dias atuais (13 a 17 de fevereiro de 2022).
Ciclo de palestras online "Conversas Abertas", organizado pelos Museus‐Casas, com autores e estudiosos negros e indígenas sobre
arte e identidade nacionais, antes e após o modernismo (janeiro a agosto de 2022 – periodicidade mensal).
Seminário “Migração, Culturas e Debates: a Semana de Arte Moderna de 1922”, no Museu da Imigração, sobre os processos
migratórios e artísticos em torno da Semana de 22 (10 e 11 de fevereiro de 2022).
Série de debates "Diálogos Imersivos – O Moderno na Arte Brasileira", no Museu Felícia Leirner, sobre o legado e a repercussão
da Semana de 22 na arte brasileira a partir da obra de Felícia Leirner e dos temas correlatos ao museu (fevereiro de 2022 –
encontros semanais às quintas‐feiras– Campos do Jordão/SP).
Seminário “Pau Brasil – Improvisações Modernistas”, na Oﬁcina Cultural Oswald de Andrade, com mesas redondas, workshops
e improvisações de dança e música. Palestra de abertura com Marília de Andrade, ﬁlha do Oswald de Andrade (20, 21 e 22 de
maio de 2022).
Ciclo de oﬁcinas "Didática da Encenação", na Oﬁcina Cultural Oswald de Andrade, e montagem do espetáculo
"A Morta", de Oswald de Andrade (segundo semestre de 2022).

