
Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação

Equipe de Documentação do Legislativo

JUSTIFICATIVA - PL 0264/2021

A Semana de Arte  Moderna foi  uma manifestação artístico-cultural  que ocorreu no
Theatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922.

O  evento  reuniu  diversas  apresentações  de  dança,  música,  recital  de  poesias,
exposição de obras - pintura e escultura - e palestras.

Por trazer à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, promover a ruptura
com  a  arte  acadêmica,  bem  como,  propor  uma  arte  mais  brasileira,  o  evento  chocou  a
sociedade mais conservadora.

Composta  por  artistas,  escritores,  músicos  e  pintores  que  buscavam  inovações
estéticas, o intuito era propor o rompimento com os parâmetros que vigoravam nas artes em
geral inaugurando, assim, uma revolução estética e o Movimento Modernista no Brasil.

Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de
Arte Moderna de 22, que também tinha entre seus organizadores o escritor Oswald de Andrade
e o artista plástico Di Cavalcanti.

Para Di Cavalcante, a semana de arte: Seria uma semana de escândalos literários e
artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista.

Foi assim que durante três dias (13, 15 e 17 de fevereiro) essa manifestação artística,
política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores.

Dentre  os  artistas  que  participaram  da  Semana  de  Arte  Moderna  de  1922,  se
destacaram: Mário de Andrade (1893-1945); Oswald de Andrade (1890-1954); Graça Aranha
(1868-1931); Victor Brecheret (1894-1955); Plínio Salgado (1895- 1975); Anita Malfatti (1889-
1964);  Menotti  Del  Picchia  (1892-1988);  Ronald  de  Carvalho  (1893-1935);  Guilherme  de
Almeida (1890-1969);  Sérgio Milliet  (1898- 1966);  Heitor Villa-Lobos (1887-1959);  Tácito de
Almeida (1889-1940); Di Cavalcanti (1897- 1976);

Após a Semana de Arte Moderna, considerada um dos marcos mais importantes na
história cultural do Brasil, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos.

Podemos também citar outros desdobramentos culturais que inspiraram-se nas ideias
dos modernistas, como o Tropicalismo e a geração da Lira Paulistana, nos anos 70, e inclusive
a Bossa Nova. (fonte: https://www.todamateria.com.br/ semana-de-arte-moderna/)

Por todo o exposto, considerando o interesse público e cultural da presente proposta,
espero contar com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação dessa importante lei.
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