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O Ministério do Turismo e o Banco 
do Brasil apresentam e patrocinam 
Ivan Serpa: a expressão do concreto, 
ampla retrospectiva de um dos artistas 
mais importantes da arte moderna e 
contemporânea brasileira. A mostra 
acontece nas quatro unidades do 
CCBB, no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brasília e Belo Horizonte. 

A exposição, com curadoria de Marcus de Lontra 
Costa e Hélio Márcio Dias Ferreira, exibe obras 
oriundas de diversas coleções das várias fases do 
pintor abrangendo sua multiplicidade estética e 
técnica. Pinturas do período concretista; peças de 
caráter expressionista, da fase Negra, que o artista 
preferia denominar Crepuscular; obras das fases 
Op-Erótica, Amazônica, Mangueira e Geomântica 
revelam um aspecto místico do artista. A trajetória 
de Serpa, ainda que breve, deixou uma marca 
significativa na história da arte nacional, graças à sua 
sensibilidade, liberdade e ousadia.

Ao apresentar este projeto, o CCBB reafirma o 
seu compromisso com o acesso à arte por meio do 
trabalho de um dos expoentes do modernismo no 
país e a sua contribuição para a identidade  
cultural brasileira. 
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The Ministry of Turism and  
Banco do Brasil present and sponsor 
Ivan Serpa: expression of the 
Concrete, a vast retrospective of 
one of the most important artists in 
modern and contemporary Brazilian 
art. The exhibition is held at all four 
CCBBs, in Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brasilia and Belo Horizonte.  

Curated by Marcus de Lontra Costa and Hélio 

Márcio Dias Ferreira, this retrospective contains 

works from various collections and from a number 

of phases of this artist of multiple aesthetics and 

techniques. Paintings from the Concretist period; 

works of an expressionist character, from the 

Negra phase, which the artist preferred to call 

Crepuscular; and works from the Op-Erótica, 
Amazônica, Mangueira and Geomântica which 

reveal the artist’s mystical facet. Serpa’s trajectory, 

however brief, left a significant mark on Brazilian 

art, by virtue of its sensibility, freedom  

and audacity. 

With this project, CCBB reaffirms its commitment 

to making art accessible, presenting the work of one 

of the exponents of modernism in Brazil and his 

contribution to the cultural identity of the country.   
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Sem título | Untitled, 1954
Colagem, calor e pressão sobre papel | Collage, heat and pressure 
on paper • 46 x 33 cm • Coleção | Collection Gustavo Rebello Arte

Capa | Cover:
Sem título (díptico) | Untitled (diptych), 1954
Óleo sobre madeira | Oil on wood • 203 x 134 cm • Coleção | 
Collection Gustavo Rebello Arte









Livro | Book Barcelona, circa 1959
Impresso | Print • 680 x 20 cm 
Coleção | Collection Gustavo Rebello Arte

Biombo Concretista | Concretist folding screen, 1952
Óleo sobre madeira | Oil on wood • 160 x 210 cm 
Coleção | Collection Ronaldo Cezar Coelho









Joana D’Arc | Joan of Arc, 1962
Têmpera e óleo sobre tela | Tempera and oil on canvas  
122 x 122 cm • Coleção Família Serpa | Serpa Family Collection



Cabeça | Head, 1964
Têmpera e óleo sobre tela | Tempera and oil on canvas  
200 x 180 cm • Coleção Família Serpa | Serpa Family Collection



Beijo (detalhe) | Kiss (detail), 1966
Óleo sobre tela | Oil on canvas • 100 x 150 cm 
Coleção Família Serpa | Serpa Family Collection



Sem título, Série Geomântica | Untitled, Geomantica Series, 1972
Óleo sobre tela | Oil on canvas • 202 x 136 cm 
Coleção Família Serpa | Serpa Family Collection
Fotos | Photos Jaime Acioli
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