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Oscar Niemeyer is featured in an exhibition and on the streets of Rio 

The work of Oscar Niemeyer is featured in an exhibition that has just opened in Rio de 
Janeiro. Until January 31st, those who go through CasaShopping in Barra da Tijuca, in the 
city’s West Side, can see mock-ups and engravings signed by the architect, and to travel 
through the history of Brazilian architecture. 

Throughout his life, Niemeyer has created countless projects, leaving an impressive legacy. 
His works, with peculiar traits and genius forms, create strangeness and attract attention, 
and end up becoming tourist attractions. Cariocas and tourists who walk through the streets 
of Rio and Niterói, in the city’s metro area, bump into this legacy daily. We chose five works 
you cannot miss: 

:: Sambódromo (Sambadrome): Opened in 1984, the stage of the samba school parade in 
Rio de Janeiro, which was also a venue for the 2016 Olympic Games and hosts concerts, is 
the architect’s work. The highlight is the Praça da Apoteose, with its large arch. (Rua 
Marquês de Sapucaí s/n, Downtown). 
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:: Contemporary Art Museum (MAC): Is a symbol of the city of Niterói, 13 kilometers from 
Rio, in its metro area. The futuristic shape created by Niemeyer became an architectural 
landmark and is considered one of the seven museum wonders. Built with a reflecting pool 
surrounding it, the saucer-shaped building gains even more lightness. It features a 
panoramic view to Guanabara Bay, Rio and Niterói. (Av. Almirante Benjamin Sodré s/n, 
Niterói). 
 

 
MAC | Photo: Paulinho Muniz 

http://culturaniteroi.com.br/blog/?id=2077&equ=macniteroi 
 
:: Gustavo Capanema Palace: Opened in 1945, the project was led by Lúcio Costa and had a 
team of young architects of which Oscar Niemeyer was a part. The building rests on ten-
meter pillars and its 16 stories were erected with iron, concrete and marble. It has a garden 
designed by Roberto Burle Marx and murals of glazed tiles by Cândido Portinari. (Rua da 
Imprensa 16, Downtown). 
 

 
Gustavo Capanema Palace  Photo: Alexandre Macieira, Riotur 
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:: Casa das Canoas (Canoes House): Designed by Oscar Niemeyer in 1951 for him to live in, it 
is considered one of the most significant examples of modern Brazilian architecture, and is 
notoriously acknowledged by history and art critics experts as an accurate and premonitory 
synthesis of the modern architecture of free authoring that flourished in Europe and the 
Americas. The house is closed for restoration until January 2019. (Estrada das Canoas 2310, 
São Conrado). 
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:: Teatro Popular (Popular Theater): Located on the Guanabara Bay shores, the Oscar 
Niemeyer Popular Theater opens the Niemeyer Way, in Niterói, comprising a cultural and 
tourist complex designed by Niemeyer. Its concept is plural, proposing a programming that 
goes beyond of what is a theater, where it is possible to contact all the arts, combining 
music, photography, dancing, painting, leisure and theater in one place. (Av. Jornalista 
Rogério Coelho Neto s/n, Niterói). 
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Oscar Niemeyer é destaque em exposição e nas ruas do Rio 

A obra de Oscar Niemeyer é destaque em uma exposição que acaba de ser inaugurada no 
Rio de Janeiro. Até 31 de janeiro, quem passar pelo CasaShopping, na Barra da Tijuca, zona 
Oeste da cidade, poderá ver maquetes e gravura assinadas pelo arquiteto, assim como viajar 
pela história da arquitetura brasileira. 

Ao longo de sua vida, Niemeyer criou inúmeros projetos, deixando uma impressionante 
herança. Suas obras, de traços peculiares e formas geniais, criam estranhamento e chamam 
atenção, tornando-se pontos turísticos. Diariamente, cariocas e turistas que circulam pelas 
ruas do Rio e de Niterói, na região metropolitana da cidade, esbarram com esse legado. 
Selecionamos cinco obras imperdíveis: 

:: Sambódromo: Aberto em 1984, o palco do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, 
que também foi cenário para provas dos Jogos Olímpicos de 2016 e recebe shows, é obra o 
arquiteto. O destaque é a Praça da Apoteose, com seu grande arco. (Rua Marquês de 
Sapucaí s/n, Centro). 
 
:: Museu de Arte Contemporânea (MAC): É símbolo da cidade de Niterói, a 13 quilômetros 
do Rio, na região metropolitana. A forma futurista criada por Niemeyer tornou-se um marco 
da arquitetura, sendo considerada uma das sete maravilhas em museus. Construído com um 
espelho d’água ao seu redor, o prédio em formato de disco ganha ainda mais leveza. Tem 
uma vista panorâmica para a baía de Guanabara, Rio e Niterói. (Av. Almirante Benjamin 
Sodré s/n, Niterói). 
 
:: Palácio Gustavo Capanema: Inaugurado em 1945, o projeto, liderado por Lúcio Costa, 
contava com uma equipe de jovens arquitetos integrada por Oscar Niemeyer. O prédio 
apoia-se em pilotis de dez metros e seus 16 andares foram erguidos com ferro, concreto e 
mármore. Tem jardim projetado por Roberto Burle Marx e painéis de azulejos de Cândido 
Portinari. (Rua da Imprensa 16, Centro). 
 
:: Casa das Canoas: Projetada por Oscar Niemeyer em 1951 para sua moradia, é considerada 
um dos mais significativos exemplares da arquitetura moderna brasileira, sendo 
notoriamente reconhecida, por especialistas de história e crítica da arte, como síntese 
apurada e premonitória da arquitetura moderna de livre criação autoral que floresceu na 
Europa e nas Américas. A casa encontra-se fechada para restauro até janeiro de 2019. 
(Estrada das Canoas 2310, São Conrado). 
 
:: Teatro Popular: Situado às margens da baía de Guanabara, o Teatro Popular Oscar 
Niemeyer abre o Caminho Niemeyer, em Niterói. Compõe um complexo cultural e turístico 
projetado Niemeyer. Tem um conceito plural, que propõe uma programação que vai além 
de um teatro, onde é possível o contato com todas as artes, unindo música, fotografia, 
dança, pintura, lazer e teatro em um só lugar. (Av. Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, 
Niterói.). 
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