


ANNA BELLA GEIGER
Entre os vetores do tempo
A experimentação e a pesquisa determinam os vetores criativos de Anna Bella Geiger. Sua 
liberdade criativa se manifesta em diversos suportes e materiais. Através de apropriações, 

deslocamentos e ressignificações a artista incorpora questionamentos que perpassam toda a 
sua produção. Ao distender as fronteiras entre o passado, o presente e o futuro, Anna Bella 
constrói uma obra que consegue ser ao mesmo tempo atemporal e iconográfica. Junto a outras artistas 
contemporâneas, forma uma poderosa linhagem feminista que redefine o cenário artístico brasileiro.
Sem se comprometer com práticas estritamente conceituais, a artista desenvolve uma geografia de caráter 

antropológico que estrutura suas ações artísticas e expande os conceitos tradicionais de representação 
para se projetar como elemento de cultura e questionamento de mundo. Através de práticas dialéticas, adota 
uma estratégia de enfrentamento e ousadia, deslocando o agente artístico e incorporando a seriação como 
elemento de comunicação. Com o resgate de imagens, memórias e lembranças instaura a indagação sobre 
a pluralidade desse mundo contemporâneo, dilacerado em suas fronteiras, e seus limites. Como provocação 
estética, recusa aspectos contemplativos e insere a visualidade num campo mais amplo e expandido, longe do 
discurso panfletário e, também, do hermetismo conceitual. É no território difuso entre o real e o virtual, entre 
aquilo que está e aquilo que se desloca, que a trajetória de Anna Bella Geiger está fundada. 
Para essa mostra, além de obras de importância histórica, trazemos também a vivacidade da sua produção 
mais recente que reflete o comprometimento artístico e inquietação intelectual de Anna Bella Geiger.

Marcus de Lontra Costa | curadoria
Rafael Fortes Peixoto | co-curadoria



Autorretrato - 1969 
Serigrafia em xerox

36x36cm 

Bibliografia
Anna Bella Geiger:

Brasil Nativo/Brasil Alienígena. 
MASP, São Paulo, 2019 -p.92



Circa - 2006/2022
 “Sítio arqueológico”: areia de rio, terra, saibro, barro, 
cal, tijolo e azulejos de casas antigas e em miniatura. 
Vídeo em cores, sonoro, 30 minutos: Noni Gaiger 
(figurino e direção de arte); Alice Geiger e Daniel Toledo 
(performance); Bruno de Carvalho (VT e edição); Anna 
Bella Geiger (edição).





Uma visão não linear do tempo e do espaço estabelece os eixos relacionais que orientam a criação de “Circa’’. 
Montada pela primeira vez em 2006, na Fundação Eva Klabin, no Rio de Janeiro, o seu nome assimila o termo 
circa que identifica um período de datação aproximado, mas não determinado. Nesta obra, de maneira não 
literal, aparecem citações às construções e aos momentos da humanidade planificados nessa visão aérea 
da paisagem, como as pirâmides egípcias, os banhos turcos e as ferrovias. Ao utilizar materiais comuns à 
construção civil, como areia, cal e cimento, Anna Bella incorpora uma efemeridade nessa instalação que 
flerta com os princípios da arte povera e adiciona como camada poética a reflexão sobre a perenidade das 
construções humanas. O vídeo, agregando significados, traz citações ao casal egípcio Akhenaten e Nefertiti, 
assim como à mudança para as práticas monoteístas que modificam definitivamente as estruturas socio- 
políticas de todo mundo. 

Como desdobramento dessa vídeo instalação, Anna Bella traz ainda três seus Fronteiriços que partem dessa 
mesma abordagem verticalizada sobre a paisagem, montadas sobre gavetas de antigas cômodas em madeira 
e mesclando referências diversas que remetem à ancestralidade não só da artista, mas também da própria 
humanidade.

De maneira icônica, em função das variações que a artista incorpora a cada montagem, Circa vem se 
configurando como uma das mais importantes obras de Anna Bella por agregar questionamentos que 
perpassam toda a pesquisa da artista no que se refere à pertencimentos, fronteiras e diversos outros aspectos.



Montagens:

1- Fundação Eva Klabin, sala Renascença, junto a obras de Ticiano, Andrea de La Robbia - Rio de Janeiro, 2006
2- Paralela da XXVII Bienal Internacional de São Paulo, Parque Ibirapuera - 2006
3-   16ª Bienal de Istambul com curadoria do francês Nicolas Bourriaud - 2019







Gaveta Circa Periferia / Gaveta Circa - Centro
29x31x9cm (cada)





Circa 1 (hum) - Fronteiriços - 2006
Gaveta antiga de madeira de lei, areia, terra, tijolos, 

azulejo antigo, óleo sobre madeira
54x70x10cm

Exposições
CIRCA. Casa Museu de Eva Klabin
Projeto Respiração 4a Edição
18 de maio a 16 de julho de 2006

16a Bienal de Stambul, 2019

Bibliografia
Anna Bella Geiger: Territórios, 
passagens, situações. 
Casa da Palavra, 2007 - p. 77





Orbis descriptio com objeto neo-concreto e 3 graças - 2017
Gaveta de arquivo de ferro, encáustica, fio de cobre

 16x42x21cm





Sem título - 2016
Gaveta de arquivo de ferro, encáustica, fio de cobre 

20x40x20 (aprox)





Ohren Athena III. À escuta da paisagem
2003/2022
Páginas de atlas escolar, fio de cobre, 
madeira e encáustica
40x30x15cm

 
Bibliografia
Anna Bella Geiger:
Territórios Passagens Situações
Casa da Palavra, Rio de Janeiro, 2007 (capa)



Pier Ocean com “coisas” - 1986
Acrílica sobre tela

160x130cm





Brazil is in my head - 1998
Foto, cobre e veludo em backlight
52x79x32cm

Bibliografia
Anna Bella Geiger: Territórios, passagens, situações. 
Casa da Palavra, 2007 - p. 40



Cais e Oceano com pata e macio número 1
Óleo e acrílica sobre tela 
150x130cm



Sem título - Série Pier & Ocean - 1992 
Óleo e acrílica sobre tela
120x80cm





Sobre arte - Diga conosco Bu-ro-cra-cia - 2012
Acrílica sobre tela

100x76cm



Sobre a arte
Diga conosco bu-ro-cra-cia - 1978

Guache e nanquim
50x65cm



O pão nosso de cada dia - 1977
6 cartões postais e saco de pão

64x73cm

Bibliografia
Anna Bella Geiger: Territórios, 

passagens, situações. 
Casa da Palavra, 2007 - p. 52

Anna Bella Geiger: Passagens 
conceituais. Jaremtchuck, Dária. 

Edusp/ Editora C Arte, 
Belo Horizonte, 2007 - p.173

Anna Bella Geiger: Brasil Nativo/
Brasil Alienígena. MASP, 

São Paulo, 2019 -p.34 e p.347

Anna Bella Geiger - Fotografia 
além da fotografia (1972-2008) 
Paço Imperial, Rio de Janeiro, 

2008 - p. 22-23





Cais & Ocean e Bereshith com Flor - 2013
Óleo e acrílica sobre tela

80 x 120cm





Casinha no alto da montanha
Óleo e acrílica sobre tela

80 x 120





Macio com Flor de Lótus com Xale Azul e Mapa Mundi - Macios - 2016 
Óleo, acrílica, linha de costura e xale de miçangas sobre tela
62x97cm



Macio com Flor de Lótus e Mapa Mundi através.... I - Macios - 2016
Óleo, lápis de cor e fio cerzido sobre tela
63x98,5cm



... equilíbrios instáveis - Macios - 1987
Óleo e acrílica sobre tela
68x120cm



A rota do bicho-da-seda - Série Adversidade Geológica 
2017/2021 Lápis de cor e bordado sobre papel

57x133cm





Brasil 1500 - 1995
Foto serigrafia, gravura em metal e colagem

Edição: 11/50
34 x 71 cm



América Latina com coluna - 2017
Acrílica sobre tela

66x186cm



Carne na tábua - série Visceral - 1968
Guache, lápis de cor e nanquim 

32x23cm



Garganta - série Visceral - 1966
Guache, lápis de cor e nanquim

36x25cm





Orgão na bacia - série Visceral - 1968
Guache, lápis de cor, caneta higrográfica e nanquim 

43x25cm



Sem Título - 1968
Lápis de cor, grafite, caneta hidrográfica e nanquim 

50x34cm



América Latina - 1977
Frotagge, grafite e lápis de cor sobre papel 

30x54cm

Bibliografia
Anna Bella Geiger: Territórios, passagens,
situações. Casa da Palavra, 2007 - p. 51



Ideologia - 1996
Aquarela, lápis e esferográfica sobre papel Canson

57x43cm



O espaço social da arte - 1977
Gravura serigráfica e backlight 
30x43x10cm





Rolo com folha de ouro e antropologia - Rrolos-scrolls - 2022
53x85cm



Euhropa 33 - Rrolos-Scrolls - 2014
Papel pergaminho, pigmento azul colbalto cedido por Yves Klein, lápis de cor e metais
45x61x5cm



ESTERsblues - Rrolos-Scrolls - 2005
Papel pergaminho, chumbo, 
pigmento de cobalto azul cedido por Yves Klein
60x150x11cm

Bibliografia
Anna Bella Geiger:

Territórios, passagens, situações.
Casa da Palavra, 2007 - p. 80





Après- Man Ray 2007
Mesa antiga marchetada em jacarandá, conchas do mar, 
bibelots de porcelana
33x48x64cm

Bibliografia
Anna Bella Geiger - Fotografia além da fotografia (1972-2008) 
Paço Imperial, Rio de Janeiro, 2008
(capa e folha de rosto)





What a wonderful world - 2022
Madeira, metal, plastico e caneta permanente 
128x27x27cm



Sobre Nácar - 2003 
Conha e metal 

6x12x3cm

Bibliografia
Anna Bella Geiger: Territórios, passagens, situações. 
Casa da Palavra, 2007 - p. s/n



Brasil Nativo/Brasil alienígena 1976/77
Cartões postais

142x62cm 

Bibliografia
Anna Bella Geiger:

Territórios, passagens, situações.
Casa da Palavra, 2007

p.89

Anna Bella Geiger:
passagens conceituais.

Jaremtchuck, Dária.
Edusp/Editora C Arte,
Belo Horizonte, 2007

p.166/167

Anna Bella Geiger:
Brasil Nativo/Brasil Alienígena.

MASP, São Paulo, 2019
p.248



Lunar - 1974 
Gravura
Edição: 42/50
39x30cm 

Acervo da artista





A Cor na Arte - 1976
Caderno de artista

 15x23cm

Bibliografia
Anna Bella Geiger: passagens conceituais. Jaremtchuck, Dária. 
Edusp/ Editora C Arte, Belo Horizonte, 2007 - p.162



História do Brasil - 1975
Caderno de artista

Edição: 16/50
20x24cm



O Novo Atlas 1 - 1977 
Caderno de artista

 Edição: 4/100
 20x30cm



O Novo Atlas 1 - 1977 
Caderno de artista

 Edição: 4/100
 20x30cm





Série Rrose Sélavy, mesmo - 2020
Página de jornal e serigrafia 

55x32cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2020
Página de jornal e serigrafia 

55x32cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
Página de jornal e serigrafia 

37x29cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
Página de jornal e serigrafia

 42x30cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2017 
Página de jornal e serigrafia 

42x30cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2017 
Página de jornal e serigrafia

42x30cm





Série Rrose Sélavy, mesmo - 2020
Página de jornal e serigrafia

 56x32cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
Página de jornal e serigrafia 

56x32cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2017/2021
 Página de jornal e serigrafia

56x35cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
Página de jornal e serigrafia

 56x35cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021 
Página de jornal e serigrafia 

56x35cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
 Página de jornal e serigrafia

 56x35cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
 Página de jornal e serigrafia

 47x32cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
 Página de jornal e serigrafia

 56x35cm



Série Rrose Sélavy, mesmo - 2021
 Página de jornal e serigrafia

 56x35cm
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