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a dimensão e relevância do valor geopolítico, 

histórico, social e cultural da nova capital do 

Brasil. Por meio de uma breve e significativa 

cronologia, pode-se entender como o sonho 

de interiorização da sede do governo data do 

período colonial brasileiro. 

No ano de 1751, o Marquês de Pombal 

sugere ao Príncipe Regente de Portugal que 

a capital seja transferida de Salvador para o 

interior do país. Seus motivos são os mesmos 

que motivaram outros sonhadores como José 

Bonifácio de Andrada e Silva, Tiradentes e 

os Inconfidentes Mineiros. Por fim, o mesmo 

sonho foi resgatado por Juscelino Kubitschek, 

que fez de Brasília a meta síntese de sua cam-

panha à Presidência da República e de seu 

governo.

Além do plano urbanístico e arquitetônico 

de Brasília, os visitantes conhecerão parte 

relevante da história de seus protagonistas. 

Esta saga demonstra como a determinação e 

audácia do Presidente Juscelino Kubitschek 

de Oliveira permitiram que o Brasil construísse 

sua nova capital em apenas três anos e dez 

meses. 

Conhecerão detalhadamente o projeto ur-

banístico de Lucio Costa, vencedor do concur-

so internacional para a criação da cidade, sua 

“obra-prima”. Apreciarão as obras monumentais 

de Oscar Niemeyer o que também significará 

reverenciar a melhor expressão da arquitetura 

moderna brasileira, reconhecida mundialmente. 

 Apresentamos ainda registros históricos 

Brasília nasceu de sonho, de utopia e 

garra. Muita garra! 

Eis uma cidade fruto do pensamento 

modernista impulsionado por ideais desenvolvi-

mentistas no âmbito do comércio, da indústria, 

da política, das artes e da cultura. Como tal, 

Brasília é única no mundo. 

Única no traçado de Lucio Costa. Única na 

arquitetura exuberante de Oscar Niemeyer. E 

única no paisagismo tropical de Roberto Burle 

Marx e na perfeita integração com a arte de 

Athos Bulcão, Mariane Peretti, Bruno Giorgi e 

Alfredo Ceschiatti. 

Toda a sua história singular elevou a capi-

tal do Brasil a uma realidade ainda maior: por 

obra e graça do seu governador José Apareci-

do de Oliveira, com apenas 27 anos de inaugu-

rada, surpreendeu o mundo ao ser chancelada 

como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Esta exposição sobre Brasília já foi apre-

sentada na Espanha, Argentina, Chile, Índia, 

França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Itália 

para um público estimado em mais de 350 mil 

visitantes. Agora chega a Lisboa como parte 

das comemorações do 62º aniversário de 

Brasília, em um momento muito importante 

da história da capital dos brasileiros. Este ano, 

celebra-se, também, o 65º aniversário da cria-

ção do Plano Piloto de Brasília pelo urbanista 

Lucio Costa, e 35 anos desde que a cidade foi 

tombada como Patrimônio Cultural da Humani-

dade pela Unesco, em 1987. 

Brasília – Da utopia à Capital evidencia 



de importantes momentos desta epopeia, por 

meio de fotografias do alemão Peter Scheier, 

do germano-brasileiro Jesco Puttkamer, dos 

franceses Marcel Gautherot e Jean Manzon 

e do piauiense Mário Fontenelle. Fotógrafo 

oficial da saga da construção da cidade, Fon-

tenelle é o autor da célebre imagem aérea do 

“sinal da cruz” gravado por tratores na terra 

virgem do cerrado. O cruzamento perpendicu-

lar dos eixos urbanos Monumental e Rodoviá-

rio testemunha e simboliza a ocupação de um 

território vazio no sertão do Planalto Central 

brasileiro. Brasília é hoje o terceiro centro ur-

bano do País. 

No contexto da representação da cidade 

atual, convidamos o artista Fábio Colombini a 

registrar os principais monumentos da cidade 

com cuidadoso olhar artístico e sem perder 

a fidelidade aos conceitos arquitetônicos de 

harmonia e equilíbrio. 

Também importante é o trabalho do 

maquetista Antônio José Pereira, autor da 

maquete itinerante de Brasília, que representa 

fielmente toda a arquitetura e o urbanismo de 

quadrantes vistos de pontos essenciais: Torre 

Digital, Barragem do Lago Paranoá, Aeroporto 

Internacional Presidente Juscelino Kubitschek 

e a moderna Rodoviária Interestadual.

No campo das artes, apresentamos va-

liosas peças da Coleção Brasília de Izolete e 

Domício Pereira, composta por gravuras, dese-

nhos, esculturas, pinturas e objetos que, juntos, 

abrangem um período de mais de cinco déca-

das da cultura brasileira com foco e inspiração 

específicos na utópica construção da capital. 

Especialmente para esta exibição em 

Lisboa, convidamos os artistas Alex Flemming 

a apresentar a obra Catedral, criada exclusiva-

mente para compor o acervo desta exposição. 

Carlos Bracher com duas pinturas clássicas 

de edificações que são ícones da nova capital, 

Congresso Nacional e Catedral Nossa Senhora 

Aparecida e Naura Timm com a Série de escul-

turas Mandrágoras do Cerrado.

Brasília – Da utopia à Capital é mais que 

uma comemoração neste ano de 2022 aos 62 

anos de fundação da cidade. É uma home-

nagem ao Bicentenário da Independência do 

Brasil e um momento de reverência aos seus 

artistas-construtores e a todos aqueles que 

plantaram os alicerces deste sonho tornado 

realidade, fonte de orgulho para seus mais de 

três milhões de habitantes.

Afinal, não é tão todo dia que um país 

constrói uma nova capital para suas gerações 

futuras. Eis Brasília: uma cidade-sonho abra-

çada por um amplo céu azul no coração da 

América do Sul. 

Danielle Athayde

Curadora

Lucio Costa  
Plano Piloto de Brasília, 
protocolado em 11/03/1957  
Acervo da Casa de Lucio Costa



reinos. A Capital muda sim, mas inicialmente da 

baía de Salvador para a do Rio de Janeiro, ao sul e 

rota do ouro das Minas, em 1763. 

Pombal cria um governo colonial centralizado e 

o ensino público. Proíbe a escravidão dos silvícolas 

e confronta o fundamentalismo teocrático dos 

Jesuítas. Implantam-se as raízes de um estado 

laico unido por uma só língua oficial, o Português, 

inspirado nos ideais Iluministas e contra o 

absolutismo medieval. 

O imaginário da mudança, no entanto, vai 

permanecer latente ao longo da História brasileira. 

Os libertários Inconfidentes do século XVIII também 

queriam mudar a Capital, mas para a rica região 

montanhosa das minas de ouro. 

Em 1810, o Chanceler Veloso de Oliveira 

volta a sugerir a interiorização, desta vez para 

Dom João VI, Regente da corte portuguesa exilada 

na colônia brasileira em virtude da invasão napo-

leônica de Portugal. 

Em 1821, o grande estadista José Bonifácio 

propõe pela primeira vez o nome Brasília para sede 

da nascente nação brasileira, no inóspito sertão 

continental. A primeira Constituição (1823) acolhe 

finalmente essa vontade coletiva que integra o 

ideário da Independência do Brasil.

R U M O  AO  I N T E R I O R 

Mudar a capital do Brasil do litoral do oceano 

Atlântico para o planalto central da Sulamérica – o 

então chamado Interland – é um sonho antigo e 

recorrente desde os colonizadores portugueses. 

Trata-se de um projeto geopolítico historicamente 

associado à formação da nação brasileira. 

Essa utopia – construída por uma das 

visões do colonizador sobre o Novo Mundo – foi 

apropriada pelos brasileiros ao longo do processo 

da sua Independência. Concretiza-se política e 

simbolicamente quando a audácia do presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira constrói e 

inaugura a nova Capital em 21 de abril de 1960. 

A ideia surge há mais de 250 anos no reinado 

de Dom José I (1750-1777) e seu modernizador 1º 

ministro, o Marquês de Pombal (1699-1782). A saga 

da heroica reconstrução de Lisboa – destruída 

pelo grande terremoto de 1775 – reaviva o “espírito” 

inovador das Navegações quinhentistas e inspira a 

consolidação do império marítimo português. 

A meta ambiciosa de Lisboa para a rica 

colônia brasileira é povoar o imenso vazio territorial 

ganho com o Tratado de Tordesilhas e proteger-

se longe do litoral exposto às invasões de outros 

Mário Fontenelle
Marco Zero, onde hoje é a 
rodoviária do Plano Piloto
Foto do Arquivo Público do 
Distrito Federal

Henrique Morize
Cachoeira do Rio Cassú, 1892
Foto do Arquivo Público do 
Distrito Federal

M I S S ÃO  C R U L S

A primeira Constituição republicana (1891) retoma 

o sonho da mudança da capital do Brasil para o 

interior e até autoriza expropriar 14.400 km² no 

Planalto Central. 

O novo regime republicano (1889) passa 

das palavras aos atos.  Em 1892, o presidente 

Floriano Peixoto nomeia a Missão hoje lembrada, 

com imensa justiça, pelo nome de seu líder, o 

astrônomo e engenheiro belga Luiz Cruls (1848-

1908), então diretor do Observatório Astronômico. 

Com equipe de 22 cientistas e técnicos 

(geólogos, médicos, botânicos, agrimensores) e 

dez toneladas de equipamentos, Cruls parte em 

direção ao rude Planalto Central em junho de 

1892. Após sete penosos, mas frutíferos, meses  

de trabalho, demarca-se o território para se 

construir a nova capital – o hoje denominado 

quadrilátero Cruls.

Reedita-se o espírito científico dos 

naturalistas dos séculos XVIII e XIX – como a 

Expedição Langsdorff – e se faz o levantamento 

das populações sertanejas e dos recursos 

naturais. 

O sonho continua, mas agora com os pés no 

chão do sertão goiano, no coração da América 

do Sul. 

M A R C O  Z E R O

Em 18 de janeiro de 1922, em comemoração ao 

Centenário da Independência, o presidente Epitácio 

Pessoa – já definido o local da nova Capital pela 

Missão Cruls – assina decreto determinando o 

assentamento da pedra fundamental.  

No dia 7 de setembro daquele ano – 

comemoração dos 100 anos da Independência, 

significativamente ao meio dia - é colocada no 

morro batizado então como “Centenário” a pedra 

basilar da nova capital. A cerimônia realiza-se nas 

cercanias da cidade colonial de Planaltina de Goiás, 

próximo do local aonde seria erguida Brasília, 40 

anos no futuro.  

Em 1946, a nova Constituição pós-ditadura 

do Estado Novo de Vargas acolhe mais uma vez a 

vontade nacional pela mudança. No ano seguinte, o 

presidente Eurico Gaspar Dutra nomeia comissão 

presidida pelo general Paolli Coelho, geógrafo e 

presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, que revê e ratifica integralmente todos 

os dados da Missão Cruls. 

Em 1953, o novamente presidente Getúlio 

Vargas nomeia a Comissão Caiado de Castro que 

encomenda inédito estudo aerofotogramétrico do 

quadrilátero Cruls que define o território atual do 

Distrito Federal, o sítio “Castanho”. 



J U S C E L I N O  
K U B I T S C H E K  /  J K 

Em 1955, durante sua campanha eleitoral à 

Presidência da República, o médico Juscelino 

Kubitschek é questionado por um de seus 

eleitores sobre a transferência da Capital. Ele se 

compromete a realizá-la. 

Vencedor, imediatamente deu início ao 

ambicioso projeto de desenvolver o centro 

quase despovoado do Brasil. Apesar de renhida 

oposição, conseguiu o apoio do Congresso 

Nacional. 

Criou, então, a Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital (Novacap) para a gestão das 

terras, o planejamento e execução das obras. 

O nome da cidade é oficializado como Brasília, 

resgatando assim a contribuição do Patriarca 

da Independência, José Bonifácio de Andrada e 

Silva. 

Abre-se concurso público para a escolha do 

projeto urbanístico. Apresentam-se 26 propostas, 

sendo vencedora a do arquiteto e urbanista 

Lucio Costa. O também arquiteto Oscar 

Niemeyer ficou responsável pelos projetos dos 

edifícios. 

JK e sua equipe realizam em três anos 

e 10 meses o que muitos consideravam um 

delírio. Seus opositores não percebiam que 

ele transformava em realidade um projeto 

histórico formador da nacionalidade brasileira, 

cujo âmago é o cidadão de um país moderno e 

democrático.

Em sua primeira viagem a Brasília, em 1956, 

JK, emocionado, escreveu esta profética men-

sagem no Livro de Ouro da futura capital, hoje 

gravada em pedra na Praça dos Três Poderes:

Deste Planalto Central, desta solidão que em 

breve se transformará em cérebro das mais altas 

decisões nacionais, lanço os olhos mais uma 

vez sobre o amanhã do meu País e antevejo esta 

alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança 

sem limites no seu grande destino.

Presidente Juscelino 
Kubitschek, 21/04/1960
Foto Diretoria de Gestão do 
Patrimônio Histórico, Artístico 
e Cultural

L U C I O  C O S TA

Autor do Plano Piloto de Brasília, uma das maiores 

realizações urbanísticas do século XX, Lucio 

Costa foi um dos pioneiros da moderna arquitetura 

brasileira. 

Filho de brasileiros em serviço no exterior, 

nasceu em 1902 em Toulon – França e chega 

com a família ao Brasil em 1917. Estudou pintura e 

arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes, no 

Rio de Janeiro. Nos anos 30, dirigiu e revolucionou 

essa instituição, abandonando a perspectiva 

neoclássica e adotando currículo baseado nas 

teorias da Bauhaus e de Le Corbusier.

Em 1936, liderou a equipe que, a partir do 

esboço de Le Corbusier, projetou o Palácio 

Capanema, prédio do Ministério da Educação 

no Rio, marco histórico da moderna arquitetura 

brasileira. Em 1957, vence o concurso para projetar 

Brasília e se consagra internacionalmente.

Ele definiu Brasília poeticamente: “cidade 

arrojada com amplas avenidas, mas, ao mesmo 

tempo, bucólica e urbana, lírica e funcional”. 

Eliminou os cruzamentos para que o trânsito fluísse 

livremente. Valorizou o paisagismo e os jardins. 

Concebeu edifícios residenciais sobre pilotis para a 

livre circulação das pessoas. Elevou seu urbanismo 

a uma obra de arte, esteticamente moderna e 

politicamente democrática. 

Seu desenho urbanístico partiu do traço 

primário de dois eixos cartesianos que se cruzam 

em ângulo reto: a Cruz. A partir dessa imagem, 

cara à tradição cristã brasileira, ampliou-a 

conceitualmente para que na intersecção dos eixos, 

um deles se curvasse. 

Assim, deixou-nos a sugestão elegante da 

estrutura de um avião e suas asas aerodinâmicas, 

um símbolo moderno. Outros decodificam nesse 

seu gesto fundador o formato de um arco e flecha 

que remete às raízes indígenas dos brasileiros. 

Lucio Costa definiu assim a concepção de 

Brasília: “Um projeto original, nativo e brasileiro, 

citando como fontes de inspiração a pureza 

da distante cidade brasileira de Diamantina, as 

perspectivas de Paris, os gramados ingleses da 

infância, os altiplanos da China e as avenidas e 

pontes de Nova York”.

O S  CA N DA N G O S 

As obras da construção de Brasília foram iniciadas 

em 1956. A região do Planalto Central brasileiro foi 

tomada por candangos, termo popular para nomear 

os construtores da cidade, operários vindos de 

todos os pontos do País, sobretudo do Nordeste, 

Minas e Goiás. 

Em 1958, eram mais de 35 mil trabalhadores 

desbravando a região central do continente 

sulamericano. Sem eles, não existiria Brasília. 

Hoje, quem nasce no Distrito Federal também é, 

carinhosamente, chamado de “candanguinho”.

Lucio Costa
Foto Coleção Casa de Lucio 
Costa



O S CA R  N I E M E Y E R

Oscar Niemeyer, um dos mais notáveis arquitetos 

do século XX, nasceu no Rio de Janeiro em 1907. 

Iniciou sua carreira em 1935, após estudar na 

Escola Nacional de Belas Artes. 

Desde o dia 5 de dezembro de 2012, data 

do seu falecimento, Brasília se tornou uma nave 

solta no espaço, pois ele era seu último cordão 

umbilical fundador ainda vivo. Coordenou o 

concurso para escolha do projeto da construção e, 

depois, idealizou seus prédios principais. 

 Sua obra é inimitável. Referência da 

arquitetura moderna mundial, concebeu mais de 

300 projetos arquitetônicos em 71 cidades de 20 

estados brasileiros, além de outros 150 projetos 

construídos em 55 cidades de 27 países, em 

quatro continentes. Destaques para 22 igrejas 

projetadas e 12 construídas; além da sede das 

Nações Unidas, em Nova York, a sede do Partido 

Comunista em Paris e os principais edifícios de 

uma cidade inteira: Brasília.

Foi um fértil divulgador de ideias e propostas: 

duas dezenas de livros publicados, centenas de 

artigos, desenhos e designs de móveis. Em 2007, 

foi eleito o nono gênio mundial vivo em uma lista 

compilada pela empresa Syntetics.

Polêmicas acompanharam a vida e a obra de 

Oscar, homem de forte personalidade, fiel até o fim 

aos seus ideais socialistas e igualitários. Sobreviveu 

às críticas de que sua arquitetura seria bela, mas 

nada prática.  É o preço por se viver intensamente 

quase 105 anos.

 

N I E M E Y E R  P O R  N I E M E Y E R

“Não acredito numa arquitetura ideal, adotada por 

todos. Seria a repetição, a monotonia. O objetivo 

principal é que todas sirvam ao homem”, afirmou em 

certa ocasião. 

E completou: “Para ser coerente, cada arquiteto – 

como eu – deve procurar o seu próprio caminho, sem 

preconceitos. Como bem entender”.

Ao festejar 103 anos, confessou a uma pequena 

roda de amigos:  

Não sei se a idade tem influído na minha tendência a 

aceitar melhor este mundo e as pessoas como elas 

são... Só no campo da política sinto-me cada vez 

mais radical, preso às minhas velhas convicções, aos 

antigos camaradas, aos que lutam pelas ruas e praças 

contra a injustiça social, a miséria, o desemprego, a 

violência, as ameaças à nossa soberania.

R O B E R T O  B U R L E  M A R X

Burle Marx nasceu em São Paulo a 4 de agosto de 

1909, mas viveu no Rio de Janeiro até sua morte, em 

1994, aos 84 anos. Legou-nos obra rica e de renome 

mundial no paisagismo arquitetônico, nas artes 

plásticas e em Botânica.  

Estudou pintura na Alemanha (1928/ 1929), onde 

se encantou com as obras de Van Gogh. No Jardim 

Botânico de Berlim, uma grande coleção de espécies 

da flora tropical brasileira o influenciou definitivamente 

para a busca do belo na natureza.

Ocupou em 1931 a cadeira de pintura da 

Escola Nacional de Belas Artes. Em 1932, seu 

primeiro jardim – a casa da família Schwartz 

em Copacabana – Rio de Janeiro, projeto de 

Warchavchik e de Lucio Costa.  

Em 1938, projeta os jardins do Ministério 

da Educação – primeiro edifício modernista do 

Brasil. Também são dele os jardins da Pampulha 

em Belo Horizonte (1947) e o parque da estância 

hidromineral de Araxá, também em Minas. Nos 

anos 50, projeta o Parque do Ibirapuera, a principal 

área verde da metrópole de São Paulo.

No sítio Santo Antonio da Bica, interior do 

Estado do Rio, reuniu mais de 3.500 espécies de 

flora, algumas raras e em extinção, provenientes de 

todas as partes do mundo. 

     Executou o projeto paisagístico de 

Brasília fundado no conceito da função social do 

jardim público. Deixou sua marca genial nos jardins 

do Palácio do Itamaraty, Ministério da Justiça, Praça 

do Ministério do Exército, Parque da Cidade, Teatro 

Nacional, Palácio do Jaburu e no Eixo Monumental 

de Brasília. 

Responsável por um novo conceito de 

paisagismo urbano, foi aclamado por júri 

internacional pelos seus mais de 2 mil projetos 

como uma das personalidades que exprimiram o 

século XX. A crítica o compara a André Le Nôtre 

(1613-1700), criador dos jardins de Versalhes.

AT H O S  B U LCÃO

O escultor e pintor Athos Bulcão nasceu no Rio de 

Janeiro em 1918 e morreu em 2008. Discípulo de 

Portinari, era o mais assíduo colaborador de Oscar 

Niemeyer. 

Em 1958, mudou-se para Brasília, por onde 

espalhou sua criatividade por meio de esculturas, 

painéis monumentais, pinturas e azulejos. 

Sua produção abarca mais de duzentas obras, 

marcadas pela elegância e pela vibração das cores. 

A essência de seus trabalhos reside no 

conceito de “integração”. Os elementos que os 

estruturam não são criados para adornar ou suprir 

qualquer deficiência arquitetônica e sim para formar 

um todo harmônico com a arquitetura e a paisagem.

 

Roberto Burle Marx, 1978
Foto Bob Wolfenson
 


Oscar Niemeyer, 1995
Foto Bob Wolfenson

 

Athos Bulcão
Coleção Fundação Athos 
Bulcão



M A R C E L  GA U T H E R O T 

Francês de nascimento, Marcel Gautherot chegou 

ao Brasil no início de 1940. É considerado um 

dos mais importantes fotógrafos da arquitetura 

brasileira. Integrou a equipe de Oscar Niemeyer, 

que lhe dedicava especial predileção, tendo 

trabalhado com ele em diversos projetos. 

Em meados de 1950, firmou contrato com a 

Novacap para documentar todo o processo de 

construção de Brasília até a sua inauguração.

Esse momento áureo de seu trabalho 

representa hoje um making of de uma experiência 

singular no mundo da arquitetura: a construção, 

passo a passo, de uma cidade.

M Á R I O  F O N T E N E L L E 

Mário Moreira Fontenelle nasceu em 1919, no 

Piauí – Norte do Brasil. Era um homem simples e 

de pouca instrução, mas com uma sensibilidade 

extraordinária. 

Mecânico de avião, tornou-se fotógrafo 

por acaso. Conheceu Juscelino Kubitschek em 

1954. Foi para Brasília em 1956, acompanhando a 

comitiva do Presidente. Documentou a construção 

da cidade com rara consciência estética e histórica. 

Passada a epopeia das obras, ele caiu no 

esquecimento. No entanto, sua obra foi resgatada 

no final de 1980 quando sua única filha, Sandra, 

doou um valioso conjunto de fotografias ao 

Patrimônio Histórico do Distrito Federal, que é hoje 

parte importante do acervo da cidade.

 

Marcel Gautherot
Congresso Nacional, 1958
Acervo Instituto Moreira Sales



Mário Fontenelle
Construção do Congresso 
Nacional.
Foto Diretoria de Gestão do 
Patrimônio Histórico, Artístico 
e Cultural

J E A N  M A N Z O N 

O fotógrafo francês Jean Manzon começou sua 

carreira como repórter-fotográfico no jornal Paris 

Soir. Mudou-se para o Rio, fugindo da II Guerra 

Mundial. Trabalhou como diretor de fotografia e 

cinema no DIP – Departamento de Imprensa e Pro-

paganda, órgão censor da fase ditatorial de Getúlio 

Vargas (1.937-1945). 

Posteriormente, na revista O Cruzeiro, a mais 

popular daquela época no Brasil, formou com o 

jornalista David Nasser uma das mais notáveis e 

polêmicas duplas da história da imprensa da velha 

capital. 

Em 1952, fundou uma empresa de cinema. 

Produziu e dirigiu mais de 850 documentários, a 

maioria sobre o Brasil, veiculados nos cinemas de 

todo o País. A convite de JK fotografou Brasília e 

as demais obras executadas em sua gestão. 

Durante o regime militar (1964-1985), seus 

documentários ficaram marcados negativamente 

pelos elogios exacerbados às realizações do 

Governo.

 

Peter Scheier 
Operário, ao fundo o Palácio do 
Planalto, 1960
Acervo Instituto Moreira Sales

P E T E R  S C H E I E R

O alemão Peter Scheier (1908 -1979), no estilo da 

“street photography”, retrata Brasília tornando-se, 

enfim, uma cidade real a partir de 1960. 

Velhos burocratas no edifício novo do 

Congresso; pessoas no supermercado; os carros 

como símbolos do então desenvolvimentismo; 

crianças indo à escola e moças olhando vitrines: 

cenas da vida tomando seu rumo, temas recorrentes 

registrados no livro Brasília vive!.

Construiu contundente e extensa obra foto 

jornalística nos 37 anos vividos no Brasil. Nela se 

entrelaçam personagens, cidades e histórias em um 

refinado olhar estético e humano sobre o processo 

de desenvolvimento daquela época do pós-Guerra. 

Retorna para a Alemanha em 1975, deixando 

em São Paulo seu acervo. Uma parte mais pessoal 

permaneceu com a filha Bettina Lenci e com o filho 

Thomas, também fotógrafo, radicado em Lisboa. A 

outra parte pertenceu ao Arquivo Histórico Judaico 

no Brasil e, em 2009, passou a integrar o acervo do 

IMS – Instituto Moreira Salles.



 

Antonio José de Oliveira
Maquete de Brasília, 2010
Coleção Artetude

 

Fábio Colombini
Congresso Nacional, 2010
Fotografia
Coleção do artista

M AQ U E T E  D E  B R A S Í L I A

Obra de autoria do arquiteto Antonio José de Oli-

veira, a maquete de Brasília representa a arquitetu-

ra e o urbanismo da cidade real no início de 2010. 

É uma peça importante para a percepção ampla 

desta exposição.  

É composta a partir de painéis fotográficos em 

alta definição, com imagens obtidas por satélites e 

selecionados pela sua nitidez.  

Todos os edifícios significativos são represen-

tados por meio da utilização de volumes e relevos.

FA B I O  C O LO M B I N I

Fabio Colombini é arquiteto e fotógrafo 

especializado no registro da natureza. Os pilares de 

seu trabalho são a leitura da luz, as sensações dos 

espaços, o equilíbrio dos volumes e a integração 

com o ambiente. 

Para Colombini, a experiência de fotografar 

Brasília foi desafiadora. Além de buscar um 

enfoque original sobre um tema extremamente 

explorado, exigiu-lhe sensibilidade para não 

sobrepor a arte fotográfica à arte do desenho 

arquitetônico. 

“Brasília é cheia de detalhes. Respira-se arte, 

beleza e modernidade na plena juventude de seus 

quase 60 anos”, diz ele.



Tarciso Viriato
Guerreiro Etrusco e a  
Natureza, 2015
Acrílico sobre tela
Coleção do artista

TA R C I S O  V I R I AT O 

Tarciso Viriato  é um significativo artista plástico da 

nova geração pop-arte. A gestualidade e grafismo 

de suas colagens, desenhos e pinturas buscam o 

que ele mesmo define como transvanguardismo.  

Em 1994, ganhou bolsa-viagem para a Iugoslá-

via, onde recebeu prêmio pela campanha “Artistas 

pelas Crianças Refugiadas”. Em 2004 figurou no 

icônico calendário da Cruz Vermelha “Artistas pela 

Humanidade”.

Realizou mostras individuais e coletivas no 

Brasil e, no exterior, em Nova Iorque, Versailles-

França e em Boston. Venceu (2011) o prêmio Káplar 

Miklós da Colônia Internacional de Artistas de 

Hajdú – Hungria.



A L E X  F L E M M I N G

Irreverente, emblemática, sensual, personalíssima, 

são algumas das marcas da obra de Alex 

Flemming. 

Com DNA brasileiro, o artista - residente em 

Berlim desde o final dos 80 – associa uma apurada 

técnica à excelência de um projeto vinculado ora 

às questões urbanas, à territorialidade e à cartogra-

fia, ora às questões da figuração humana e à sua 

inserção no cotidiano do mundo contemporâneo. 

Assim, fundamenta as raízes de uma produção 

contínua e consistente, de poderoso calibre estéti-

co e conceitual.

Nesta mostra, apresentamos sua expressiva 

obra Catedral de Brasília. 

Trata-se de uma fotografia unikat, realizada 

com câmera Leica, com intervenção de cor e ele-

mentos gráficos. Neste fragmento da realidade 

urbana, Flemming se apropria da tradição ancestral 

do preparo do alimento. 

Em fina sintonia com seu tempo, contribui  

com sua obra para escrever uma parcela repre-

sentativa da história das artes visuais no cenário 

internacional.



Bruno Giorgi
Os Guerreiros, anos 1950
Bronze patinado
Coleção Privada



Alex Flemming
Sem Título, 2014
Fotografia

C O L E ÇÃO  B R A S Í L I A 

Esta seleta da Coleção Brasília – do histórico acer-

vo de Izolete e Domício Pereira (in memoriam) – é 

aqui constituída por um núcleo de artes visuais. 

Resgata para o grande público e às novas 

gerações a fundamental contribuição desse 

casal de pioneiros para o imaginário artístico 

que também faz parte da saga da nova Capital 

brasileira. 

O acervo reúne obras de uma constelação de 

personalidades artísticas datadas a partir dos anos 

40/50. São, em geral, inspiradas sob a égide da 

utopia propulsora do projeto modernista brasileiro.

Esta seleção – composta por flâmulas, 

moedas, objetos, fotografias, gravuras, desenhos, 

pinturas e esculturas – abrange mais de cinco 

décadas da cultura brasileira. É fruto de uma teia 

de relações afetivas, de trabalho, de família e de 

amizades, que testemunham momentos relevantes 

da História brasileira do século passado. 

Estetas visionários, Izolete e Domício foram 

responsáveis por promover inovadora experiência 

de integração entre a arquitetura, o urbanismo 

e o paisagismo vinculado às artes do século XX, 

concretizado com a construção de Brasília.



Oscar Niemeyer
Medalha comemorativa a 
inauguração de Brasília, 1960
Ouro 
“Coleção Brasília” – Acervo 
Izolete e Domício Pereira



Maria Martins
Maquete da escultura  
Rito do Ritmo
Década de 50, Bronze
Cerâmica e pó de ouro
“Coleção Brasília” – Acervo 
Izolete e Domício Pereira



``

N A U R A  T I M M 

É uma das mais expressivas artistas e gravuristas 

contemporâneas do Brasil.

Sua obra mergulha no inconsciente coletivo 

dos signos de nossa cultura ocidental, mas também 

na policromia onírica latino-americana, em uma 

fusão que os críticos têm visto como narrativas que 

dialogam com o Realismo Mágico e se inspiram no 

Surrealismo e no Dadaísmo. 

Gaúcha de São Pedro do Sul, no extremo 

meridional brasileiro, Naura Timm teve sólida 

formação artística, inicialmente no Centro de Artes 

da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul. Posteriormente, na Escola de Belas 



Carlos Bracher
Interior da Catedral, 2006 
Óleo sobre tela
Coleção do artista


Naura Timm
Série Mandrágoras  
do Cerrado, 2010
Escultura
Foto Rui Faquini
Coleção da artista

Artes e no Instituto de Belas Artes, no Rio de 

Janeiro, antiga capital do Brasil. 

Mandrágoras do Cerrado, o trabalho aqui 

exposto, são esculturas-objetos inspiradas no 

Cerrado, a savana brasileira onde Brasília foi 

edificada. Representam “memórias ecológicas da 

natureza”.

CA R LO S  B R AC H E R 

Considerado o maior artista mineiro contemporâ-

neo. Aos 80 anos, tem uma obra densa e vasta de 

brasilidade.

Pintor das paisagens, por três vezes, Carlos 

Bracher aceitou o desafio de plantar sua arte 

no coração do Planalto Central para colher uma 

coleção de imagens avassaladoras de céus, de 

terras e de monumentos projetados por Lucio 

Costa e Oscar Niemeyer. 

Na Série Brasília, Bracher pintou tantos qua-

dros quantos seus anos de vida. Foram 67 traba-

lhos em óleo e ao vivo percorrendo a Esplanada 

dos Ministérios e lugares simbólicos da paisagem 

candanga. 

Nenhum pintor brasileiro de primeira grandeza 

homenageou tanto a Capital do Brasil como ele. 

Carlos Bracher é uma síntese brasileira presente 

nas manifestações culturais da Mostra Brasília da 

utopia `a Capital em Portugal.
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