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CCBB DF

A mostra Fellini, Il Maestro consiste na 
retrospectiva completa do diretor e roteirista 
italiano Federico Fellini (1920 - 1993), cujo 
centenário se celebra em 2020. A mostra 
exibirá todos os longas-metragens de ficção 
de Fellini, desde o primeiro, Mulheres e 
Luzes (1950), até o último, A Voz da Lua 
(1990), passando por Os Boas Vidas (1953), 
A Estrada da Vida (1954), Noites de Cabíria 
(1957), A Doce Vida (1960), Oito e Meio 
(1962), Amarcord (1973), entre outros, além 
dos filmes em episódios Amores na Cidade 
(1953), Bocaccio 70 (1962) e Histórias 
Extraordinárias (1968). Fellini, Il Maestro 
também contará com um curso e um debate 
sobre a obra do diretor. Curadoria: Paulo 
Ricardo Gonçalves de Almeida.

ter – qua – qui – sex – sáb – dom 

Evento gratuito. Retirada de ingressos 
pelo site www.eventim.com.br

FELLINI, II MAESTRO 
Estreia 01/12/2020

Cinema
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A exposição permanente Acervos do Brasil 
apresenta, em mais de três mil metros 
quadrados, peças históricas que remontam 
a história do Banco do Brasil em seus mais 
de 200 anos de existência. Na exposição, 
estão expostas pinturas, gravuras 
e esculturas de grandes nomes da arte 
brasileira no século XX, como Alfredo Volpi, 
Di Cavalcanti, Djanira, Rubem Valentim, 
Athos Bulcão, Burle Marx, Manabu Mabe 
e Tomie Ohtake, entre outros. 

ter – qua – qui – sex – sáb – dom 

Entrada franca. 
Classificação indicativa: livre.
Retire seu ingresso pelo  
site www.eventim.com.br

MUSEU BANCO DO BRASIL -
ACERVOS DO BRASIL
EXPOSIÇÃO PERMANENTE

1º andar

http://www.eventim.com.br


Entrada franca. 
Classificação indicativa: livre.
Retire seu ingresso pelo  
site www.eventim.com.br

A mostra Chiharu Shiota - Linhas da vida, 
especialmente concebida para os CCBBs, 
apresenta desde obras realizadas no início 
da carreira da artista, em 1994, até trabalhos 
inéditos, idealizados para esta exposição. 
Inclui ainda uma instalação site specific, um 
trabalho planejado especificamente para 
o espaço do CCBB, em que os elementos 
dialogam com o meio. A obra de Shiota existe 
a partir de seu percurso e de sua existência, o 
que lhe atribuem uma essência autobiográfica. 
Muito de sua produção, como as instalações, 
é efêmero, assim como é transitório o próprio 
ciclo da vida. Suas instalações em grande 
escala fazem uso de uma materialidade trivial, 
como fios de lã e objetos do cotidiano. 
A exposição ainda apresenta conteúdo 
adicional online, como fotos, vídeos e making 
of, por meio do aplicativo “Chiharu Shiota”, 
disponível para Android e iOS. 

ter – qua – qui – sex – sáb – domCHIHARU SHIOTA - 
LINHAS DA VIDA 
Até 06/12/2020 

Galerias I e II e Pavilhão de vidro
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http://www.eventim.com.br


Classificação indicativa: 12 anos.
Duração: 70 minutos.
Ingressos no site ou app Eventim.
Ingressos R$ 30 inteira 
e R$ 15 meia.

Poema Bar celebra a música e poesia de 
Vinicius de Moraes e Fernando Pessoa. 
A leitura dramatizada de poemas é realizada 
pelo ator Alexandre Borges e tem fundo 
musical do pianista português João Vasco 
e das cantoras Mariana de Moraes e Sofia 
Vitória. Um novo olhar sobre a obra de dois 
poetas que, apesar de retratarem épocas 
diferentes, traduzem em versos, a ampla 
cultura de seus países.
Direção artística e recitante: Alexandre Borges
Pianista e idealizador: João Vasco
Cantoras: Mariana de Moraes e Sofia Vitória
Desenho de luz: Domingos Quintiliano
Cenografia: Rogério Marcondes
Direção de produção: Camila Bevilacqua
Produção: Candice Frederico
Produção Local: Guinada Produções 
(Nathalie Amaral, Daniela Vasconcelos e 
Guilherme Angelim) Artistas convidadas: 
Cida Moreira, no piano, Paula Zimbres, 
no contrabaixo elétrico, e Thanise Silva, na 
flauta transversal.

qui – sex – sáb – domPOEMA BAR 
04 a 13/12/2020 - 20h
Dom. 13/12/2020 - às 16h e 20h 

Teatro
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Dia 12/12, sessão 
gratuita acessível 
com tradução em 
Libras e convidadas 
especiais, seguida 
de bate-papo com 
elenco transmitida 
ao vivo e on-line. 



Cinema

Primeira retrospectiva brasileira 
integralmente dedicada ao diretor, 
ator, roteirista, compositor e produtor 
americano, autor de filmes icônicos 
como O Jovem Frankenstein e  
A História do Mundo - Parte I. Elogiado 
por nomes como Billy Wilder e Alfred 
Hitchcock, Mel Brooks é considerado 
um dos mais influentes representantes 
das comédias nonsense americanas, 
tendo produzido uma mistura original 
de burlesco, musical e crítica social. 
Além das sessões presenciais, 
a programação inclui debate e curso 
on-line sobre o diretor. Curadoria: 
Eduardo Reginato e José de Aguiar.  

O curso e o debate serão on-line 
(plataforma Zoom, capacidade para  
1.000 participantes). As inscrições para
o curso devem ser feitas por email, 
melbrooksbanzenocinema@gmail.com.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Evento gratuito.
Retire seu ingresso no site
www.eventim.com.br

MEL BROOKS: 
BANZÉ NO CINEMA 
Até 21/12/2020

CCBB SP
D

iv
u
lg

a
ç
ã
o

mailto:melbrooksbanzenocinema%40gmail.com?subject=
http://www.eventim.com.br


Exposição inédita sobre o Egito Antigo, 
considerado uma das mais importantes 
civilizações da história da humanidade. 
Por meio de um amplo panorama sobre 
o cotidiano, a religiosidade e os 
costumes ligados à crença na 
eternidade, a seleção de obras para o 
CCBB reúne esculturas, pinturas, 
objetos, sarcófagos e até uma múmia, 
vindos do Museu Egípcio de Turim, 
segundo maior acervo egípcio do 
mundo, além de instalações 
cenográficas e interativas que permitem 
uma viagem ao tempo dos faraós. 
Curadoria: Paolo Marini e Pieter Tjabbes. 

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Classificação indicativa: livre.
Entrada gratuita.
Visitação apenas com hora 
agendada pelo site/app Eventim,
www.eventim.com.br, 
mediante disponibilidade. 

EGITO ANTIGO - 
DO COTIDIANO À ETERNIDADE
Até 03/01/2021 

Subsolo, térreo, 1º, 2º, 3º e 4º andares

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

http://www.eventim.com.br


Série de apresentações musicais gratuitas 
com intuito de promover bandas 
paulistanas de diversas formações, estilos 
e gêneros. A programação reuniu oito 
grupos musicais distintos, que se 
apresentaram na frente do CCBB aos 
domingos. Neste mês, o projeto encerra 
com as bandas No Fervo do Frevo,  
dia 13, e Jazz Brothers, dia 20, no Teatro.

dom

Classificação indicativa: livre. 
Evento gratuito.
Retire seu ingresso no 
site www.eventim.com.br
Duração: 70 minutos.

DOMINGOS MUSICAIS NO CCBB
13 e 20/12/2020 - 16h

Teatro (3º andar)
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Viagens Extraordinárias apresenta ao 
público infantojuvenil, de forma inédita, 
a integralidade dos espetáculos que 
compõem a trilogia idealizada pela Cia. 
Solas de Vento a partir das obras de 
Júlio Verne, considerado por muitos o 
visionário da ficção científica. Dividida 
em três fases, Viagens Extraordinárias 
apresenta as peças A Volta ao Mundo 
em 80 Dias, dirigida por Carla Candiotto; 
Viagem ao Centro da Terra, dirigida 
por Eric Nowinski; e a inédita 20.000 
Léguas Submarinas, dirigida por Álvaro 
Assad.

1ª FASE – A Volta ao Mundo 
em 80 Dias e Viagem ao 
Centro da Terra 
de 28/11 a 20/12/2020, sábado 
e domingo, às 11h  
e às 15h

A Volta ao Mundo em 80 Dias
28/11, sáb, 15h
29/11, dom, 15h
05/12, sáb, 11h e 15h
06/12, dom, 15h

Viagem ao Centro da Terra
12/12, sáb, 15h
13/12, dom, 11h
19/12, sáb, 11h e 15h
20/12, dom, 11h

sáb – dom 

Duração: 70 min.
Classificação indicativa: 
livre – recomendado para 
pessoas a partir de 5 anos.
Retire seu ingresso no  
site www.eventim.com.br

VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS 
28/11/2020 a 14/04/2021 

Teatro (3º andar)

2ª FASE – 20.000 Léguas Submarinas
de 16/1 a 14/2/2021,  
sábado e domingo, às 15h

3ª FASE – A Volta ao Mundo em 80 Dias, 
Viagem ao Centro da Terra e 20.000 
Léguas Submarinas
de 20/2 a 11/4/2021, sábado, às 11h  
e às 15h, e domingo, às 15h 
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A exposição apresenta a obra 
de Alphonse Mucha (1860-1939), 
um dos artistas mais destacados 
da virada do século XIX na Europa 
e o principal expoente do movimento 
Art Nouveau. Serão cerca de 100 
obras, entre cartazes, desenhos, 
pinturas, gravuras, objetos, livros 
e fotografias, que percorrem a obra 
do artista e sua influência no mundo 
contemporâneo.
Curadoria: Tomoko Sato e Ania 
Rodriguez.

qua – qui – sex – sáb – dom  – seg

Classificação indicativa: livre. 
Entrada franca.
Agende a sua visita pelo site 
Eventim, bit.ly/ccbbrjeventim

ALPHONSE MUCHA: 
O LEGADO DA ART NOUVEAU 
Até 28/02/2021

1º andar

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fbit.ly.mcas.ms%2Fccbbrjeventim
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Exposição de longa duração que 
apresenta a trajetória da moeda no Brasil 
e no mundo desde a antiguidade, com 
cerca de duas mil peças do acervo 
numismático do Museu Banco do Brasil. 
Na mostra temos raros exemplares, como 
moedas obsidionais cunhadas pelos 
holandeses no século XVII e a moeda de 
ouro lançada para comemorar a 
coroação de D. Pedro I, uma raridade da 
numismática brasileira. Venha e descubra 
o universo que vai levar você para 
conhecer diversos aspectos culturais, 
personalidades históricas e momentos 
importantes para toda a humanidade.
Curadoria: Denise Mattar.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Classificação indicativa: livre. 
Entrada franca.

MUSEU BANCO DO BRASIL -
GALERIA DE VALORES

4º andar

Agende a sua visita 
pelo site Eventim, 
bit.ly/ccbbrjeventim

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fbit.ly.mcas.ms%2Fccbbrjeventim
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Narrando os 212 anos de existência do BB, 
a exposição de longa duração apresenta, 
por meio das coleções museológicas e 
arquivístivas do Museu Banco do Brasil, 
Arquivo Histórico e Memória CCBB, 
a contribuição da instituição financeira 
para o desenvolvimento da sociedade 
e do país. São sete salas que mostram 
a linha do tempo de 1808, com a iconografia 
de D. João VI, fundador da instituição, 
passando por curiosidades sobre o 
funcionalismo e os antigos objetos 
bancários, finalizando com a atual 
participação do BB nas áreas social, 
esportiva e cultural do Brasil.  
Contemplamos a exibição de mobiliários 
e ambientação das salas do secretário, 
do presidente e da biblioteca utilizadas 
pela Direção-Geral do Banco do Brasil 
até a transferência da capital do Rio para 
Brasília, em 1960. 
Curadoria: M’Baraká e CCBB Rio.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Classificação indicativa: livre. 
Entrada franca.
Agende sua visita pelo 
site bit.ly/ccbbrjeventim

O BANCO DO BRASIL 
E SUA HISTÓRIA

4º andar

http://bit.ly/ccbbrjeventim
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Exposição comemorativa que 
evoca a memória dos projetos 
realizados no CCBB Rio de 
Janeiro ao longo de três décadas 
(1989-2019), com a exibição de 
cartazes de alguns eventos de 
artes cênicas, cinema, exposições, 
ideias e música que marcaram 
a história do Centro Cultural. 
O material está exposto em 
espaços no Térreo (hall do 
cinema), 2º andar (hall do Teatro 
3) e 4º andar (Museu Banco do 
Brasil), criando uma atmosfera 
que envolve o público durante 
a experiência de sua visita ao 
Centro Cultural.
Curadoria: Davar Projetos 
Culturais e CCBB Rio de Janeiro.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Classificação indicativa: livre. 
Entrada franca.

CCBB 30 ANOS

Térreo, 2º e 4 º andares

Saiba mais sobre a trajetória do CCBB 
Rio de Janeiro no catálogo CCBB 30 
Anos em https://bit.ly/3fN0QfJ 

Conheça mais a coleção do Museu 
Banco do Brasil e realize sua visita 
virtual a algumas exposições exibidas 
no CCBB na nossa parceria com o 
projeto Google Arts and Culture em 
https://artsandculture.google.com/
partner/ccbb-rio  

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fl.facebook.com.mcas.ms%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F3fN0QfJ%253Ffbclid%253DIwAR27v7LR1BOD_UZ-jyolimccMRR_T3b1th-5qCT1hLLQmdJmeVy5H79yRXs%26h%3DAT3aXBAHYr9fvouOnpyrQHjkFPc4Mc0frGT9Y1srEdi_tcpk65jHryGVkKS4hA2fIJoFP068fUAsSBaT8XqqucyjfGdvQpoeGIy1jGm9eRcsooUHOjcsv2mOmwMY4qMlKgU7UmdSQI-nnxuSpqxR26FxKFBPuQ8oZMhuB7x8Jbrq7qdT-1_g6w0EE9WcbqqHqcogPLepTaS3M52pg-gXhieGVy-4wNAuJLSthn_4Q-xvZnAT-Bqh6Wnvq55EXiEANTVpUZJx2NgOAHc0AQbxHcA7IT11JIUhVUOzm20YTEeq85yM1lsbwXVZ8Vg6jbOJKfHQIXPhU-blJ8tbFmb4pZ_zo-YNATcVD5mp3PguGSVVsk2PZ0pqwtiUsU-n2F3KfWDLpBf9lZS5Z4-SI4NFwgF1DPynKlg-L7Y8v0nWlM8E22zmUh5LBAhw1KMUjvefyslNpYOmKukJyZVPdNZ3TRhMWlBVV8yOAiS7AeMiyOl_zfmApfAEFYh29E187PqBu50IJZNxAOUIGp2Nzglub_z5F2p3n85zPeusd7AsIQDVpftlXD-XQo5Oeir2DrlBdAxy1xlAbjpxb6HRXO_Yfu9Yz7e6FM-juFAAXBm5OtugJGrXdcEWg440o6RXshC4K8b0
https://artsandculture.google.com/partner/ccbb-rio
https://artsandculture.google.com/partner/ccbb-rio
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 qui – sex – sáb – domDO PALAIS A PARIS – 
100 ANOS DOS OITO BATUTAS 
10 a 13/12/2020 - 18h

Térreo I

Com apresentação de Haroldo Costa, o Conjunto 
Época de Ouro como anfitrião e os convidados 
especiais Dudu Nobre, Fabiana Cozza, Nailor 
Proveta (saxofone) e PC Castilho (flauta), 
a série musical marca o centenário de estreia 
dos Oito Batutas no Cine Palais, sua posterior 
apresentação em Paris e celebra um dos grupos 
musicais mais importantes da história da música 
brasileira e o primeiro a levar a nossa música 
popular para o exterior.

10/12 - Conjunto Época de Ouro e PC Castilho
11/12 - Conjunto Época de Ouro e Fabiana Cozza
12/12 - Conjunto Época de Ouro e Nailor Proveta
13/12 - Conjunto Época de Ouro e Dudu Nobre 
Idealização e direção musical: Antônio Seixas.

Duração: 70 minutos.
Classificação indicativa: livre.
Ingressos no site 
bit.ly/ccbbrjeventim
R$ 30,00 (inteira) 
R$ 15,00 (meia-entrada)
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O cinema do CCBB RJ retoma sua 
programação presencial com uma 
extensa seleção de curtas-metragens 
produzidos pela Société Lumière entre 
1895 e 1905. Divididos em sessões 
temáticas, os filmes são exibidos com 
curtas, médias e longas-metragens 
realizados por outros cineastas de 
diversas épocas, como Jean Renoir, 
Jacques Tati, Harun Farocki, Dziga 
Vertov e Jean-Marie Straub e Danièle 
Huillet. Além de iluminar os principais 
aspectos da obra dos irmãos Lumière, 
a retrospectiva busca repensar a 
história do cinema de maneira 
transversal, explorando continuidades 
entre a produção lumieriana e filmes 
de outros períodos. O projeto conta 
ainda com curso on-line, dividido em 
quatro encontros, que relaciona a 
produção dos Lumière com diversos 
temas. Curadoria: Calac Nogueira, 
Lucas Baptista e Maria Chiaretti. 

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Entrada franca. 
Retire seu ingresso gratuitamente 
no site bit.ly/ccbbrjeventim
Confira a programação no fôlder 
da mostra. 
Classificação indicativa de acordo 
com o filme. 

LUMIÈRE CINEASTA 
27/11 a 20/12/2020

Cinema I

Curso Lumière Cineasta
Acompanhando o retorno da mostra 
no CCBB RJ, o curso Lumière 
Cineasta será ministrado em 
formato on-line entre 25/11 e 
15/12/2020. O curso será gratuito, 
não sendo necessária a inscrição 
prévia. O link para as aulas será 
divulgado na página da mostra no 
Facebook: www.facebook.com/
lumierecineasta

25/11, 19h - Aula 1: O mundo e o 
fundo: Camadas de visão no cinema 
dos Lumière – Lúcia Monteiro
02/12, 19h - Aula 2: Lumière, Thomas 
Edison e atração – Calac Nogueira
09/12, 19h - Aula 3: Retratos em 
movimento – Luiz Carlos Oliveira Jr.
16/12, 19h - Aula 4: O futuro de uma 
invenção: Hollis Fra

http://bit.ly/ccbbrjeventim
http://www.facebook.com/lumierecineasta
http://www.facebook.com/lumierecineasta
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Com curadoria de Marcus de Lontra 
Costa e Hélio Marcio Dias Ferreira, 
essa exposição é uma retrospectiva 
completa sobre a vida e o legado do 
artista carioca, referência na história 
da arte brasileira moderna e 
contemporânea. Por meio de obras 
oriundas de diversas coleções serão 
mostradas várias fases do pintor e 
sua multiplicidade estética e técnica.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg 

Classificação indicativa: livre. 
Agende sua visita pelo site 
www.eventim.com.br

IVAN SERPA: A EXPRESSÃO
DO CONCRETO 
Até 11/01/2021 - 10h às 22h

3º andar

http://www.eventim.com.br
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O Centro Cultural Banco do Brasil Belo 
Horizonte possui duas salas de exposição 
permanente no 2º andar do edifício. 
O Salão Nobre e o Gabinete do Secretário 
trazem um pouco da história do prédio, que 
serviu ao Governo do Estado de Minas 
Gerais. Nelas, os visitantes podem apreciar 
esculturas, objetos históricos, paredes 
ricamente adornadas e decoradas e móveis 
de madeira, sendo alguns Laubisch Hirth, 
a mais importante fábrica de móveis do 
Brasil entre 1920 e 1950. Mais informações 
sobre as salas de exposição permanente 
estão disponíveis na visita patrimonial com 
audioguia, por meio do app CCBB BH.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg 

Classificação indicativa: livre. 

EXPOSIÇÃO PERMANENTE
10h às 22h

2º andar
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O espetáculo musical O Boi e o Burro no 
Caminho de Belém, de Maria Clara Machado, 
retrata o mistério da noite de Natal pelo olhar 
simples do Boi e do Burro. Personagens reais 
e fictícios se misturam à frente dos dois animais 
protagonistas, até que o Natal acontece. 
Texto: Maria Clara Machado. Direção: Fernanda 
Vianna. Direção Musical: Ernani Malleta. Elenco: 
Leticia DiCassia, Evandro Heringer, Jéssica 
Tamietti e Ludmila Benquerer. Coral: Emanuelle 
Lima Cardoso, Dayvid Lucyan Aguiar de Melo, 
Og Martins Silva, Letícia Muniz dos Santos, 
João Pedro Vasconcelos Tabosa e Carlos 
Eduardo de Jesus Morais Araújo. 

sex – sáb – dom – seg 

Classificação indicativa: livre.
Duração: 60 minutos.
Ingressos: R$ 30,00 (inteira) 
R$ 15,00 (meia-entrada).

O BOI E O BURRO 
NO CAMINHO DE BELÉM
04 a 21/12/2020 – 17h 

Teatro I



CCBB VIRTUAL

Com perfil ímpar no Brasil, o Festival 
Internacional Cinema & Transcendência 
exibe filmes que exploram a experiência 
da transformação pessoal a partir das 
suas narrativas. São obras que 
investigam a subjetividade e oferecem 
novas camadas de reflexão sobre temas 
relevantes da contemporaneidade. Para 
esta sétima edição, realizada 
digitalmente, os curadores optaram por 
apresentar uma seleção de alguns dos 
mais aclamados filmes de edições 
anteriores ao lado de dois títulos inéditos. 
Serão sessões diárias, às 21h, com 
apresentação ao vivo feita por Carina 
Bini, produtora e cocuradora do festival 
(os filmes só estarão disponíveis no 
horário da sessão). 

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Gratuito.
Classificação conforme programação

FESTIVAL INTERNACIONAL 
CINEMA & TRANSCENDÊNCIA 
Até 27/11/2020
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Assista em 
festivalcinemaetranscendencia.com

http://festivalcinemaetranscendencia.com


Acesso às ações e aos links 
das atividades no site 
www.bb.com.br/cultura 
ou www.ccbbeducativo.

Primeiro projeto cultural 100% digital, 
integrante do conjunto de ações 
virtuais iniciadas quando os CCBBs 
fecharam suas portas físicas e as 
atividades presenciais foram suspensas, 
como medida de prevenção à 
proliferação do novo coronavírus. 
O #CCBBeducativoEmCasa consiste 
numa plataforma de conteúdos que 
visam estimular a experiência, a criação 
e a reflexão por meio de processos 
pedagógicos, artísticos e curatoriais, 
e que podem ser acessados de casa 
e compartilhados com toda a família. 
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A mostra reúne 44 filmes, entre longas 
e curtas-metragens, representativos 
da atual safra brasileira de produções 
de terror. O programa inclui títulos 
como O Animal Cordial, Morto Não 
Fala, Nó do Diabo, Sem seu Sangue, 
O Saci e O Cemitério das Almas 
Perdidas, entre outros, e homenageia 
a produtora Vermelho Profundo e os 
cineastas Dennison Ramalho e 
Gabriela Amaral Almeida, além de 
prestar tributo a José Mojica Marins, 
o Zé do Caixão. Atividades paralelas 
também fazem parte da programação, 
como lives, mesas de debate, 
palestras e curso. Curadoria: Breno 
Lira Gomes e Carlos Primati.

qua – qui – sex – sáb – dom 

On-line – cadastre-se em 
darkflix.com.br/macabro para 
acessar gratuitamente os filmes.
Confira a classificação indicativa 
dos filmes.
Toda a programação com acesso 
gratuito. 
Confira em: 
https://linktr.ee/blgentretenimento

MACABRO – HORROR 
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO
Até 29/11/2020

http://darkflix.com.br/macabro
https://linktr.ee/blgentretenimento
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Peça literária on-line, em celebração 
ao centenário de Clarice Lispector, 
em que o público escolhe, a partir 
de um cardápio de textos da autora, 
quais gostaria de ouvir naquela 
sessão. Obras que compõem um 
panorama de suas múltiplas facetas, 
incluindo narrativas em que podemos 
perceber a própria Clarice em 
diferentes fases da vida. 

sáb – dom 

Ingressos: gratuitos, retirar na 
plataforma Sympla.com.br
Classificação etária: 12 anos. 
Duração: de 60 a 90 minutos 
(dependendo das escolhas do público). 

NA SALA COM CLARICE
06 a 20/12/2020   
09 a 31/01/2021
sáb., às 20h, e dom., às 19h

Sessão especial Centenário de Clarice:
10/12, quinta-feira, às 20h

Sessões com intérprete de Libras:  
18/12 e 29/01, sextas-feiras, às 20h 

Palestras:
Transmitidas pelo 
youtube.com/OdilonEsteves 
14/12, segunda-feira - 
Nádia Battella Gotlib, às 19h  
11/01/2021, segunda-feira - 
Noemi Jaffe, às 19h  
25/01/2021, segunda-feira - 
Maria Homem, às 19h  

https://www.sympla.com.br/
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No ano em que comemora 25 anos, e um
 total de 21 edições, o Cena Contemporânea 
– Festival Internacional de Teatro de Brasília 
realiza uma edição virtual que homenageia 
a sua própria história e olha para o futuro das 
artes cênicas. O festival será realizado entre 
1º e 11 de dezembro, com 26 trabalhos – de 
países como Inglaterra, EUA, Espanha, França, 
Alemanha e Brasil – que exploram novos 
formatos e abordagens, em resposta ao 
desafio imposto pelo distanciamento social,
a maior parte deles concebida especialmente 
para o Cena 2020. O festival ainda vai 
promover encontros e oficinas virtuais. 
A programação será exibida gratuitamente, 
em horários diversos, no site do festival – 
www.cenacontemporanea.com.br –, integrado 
ao canal YouTube do Cena Contemporânea. 
Cada espetáculo poderá ser visto por mais três 
dias depois da estreia, em qualquer horário, 
no canal YouTube do festival – com raras 
exceções que serão indicadas no site. Basta 
clicar no link e assistir. Curadoria do Festival: 
Carmem Moretzsohn e Mariana Soares.

Todos os dias

Consulte a programação em 
www.cenacontemporanea.com.br 

Gratuito.
Classificação indicativa: 
conforme Programação.

21ª CENA CONTEMPORÂNEA – 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE BRASÍLIA 
De 1º a 11/12/2020

http://www.cenacontemporanea.com.br/


CCBB DF
Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Trecho 02 Lt 22, 70200-002 
Brasília, DF 

BILHETERIA
Retirada de ingressos somente pelo site: www.eventim.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.
De terça a domingo - das 9h às 21h a partir de 01/12/2020

SERVIÇOS
Informações: (61) 3108 7600
Restaurante Carpe Diem: (61) 99944-2004 / 3108-7437
Capital Bistrô: contato pelo Instagram @capitalbistrodf
Loja Mão Brasileira: (61) 3108-7041 / (61) 99147-0055

E-mail: ccbbdf@bb.com.br
      /ccbb.brasilia            @ccbb_df           / ccbbbrasilia 

CCBB SP
Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico, Triângulo SP, São Paulo - SP 
– Acesso ao calçadão pela estação São Bento do Metrô

BILHETERIA
Retirada de ingressos apenas pelo site www.eventim.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Aberto todos os dias, das 9h às 18h, exceto às terças 

Informações: 11 4297-0600
E-mail: ccbbsp@bb.com.br
      /ccbbsp           /ccbb_sp           / ccbbsp 

CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

BILHETERIA
Retirada de ingressos somente pelo site www.eventim.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Todos os dias, exceto terças-feiras - das 9h às 17h
A partir do dia 26/11
Todos os dias, exceto terças-feiras - das 9h às 18h
Para eventos de teatro e música será permitida a entrada até as 18h.

SERVIÇOS
Informações: (21) 3808-2020
Arquivo Histórico: (21) 3808-2353
Biblioteca 5º andar: (21) 3808-2030
Confeitaria Colombo: 2º andar
E-mail: ccbbrio@bb.com.br
      /ccbb.rj            @ccbb_rj            / ccbbrj

CCBB BH
Endereço: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários - Belo Horizonte - MG

BILHETERIA
Retirada de ingressos somente pelo site www.eventim.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Todos os dias, exceto terças-feiras - das 10h às 22h

SERVIÇOS
Informações: (31) 3431-9503

E-mail: ccbbbh@bb.com.br

REDES SOCIAIS
      /ccbb.bh          @ccbb_bh         / ccbbbhIN
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SAC: 0800 729 0722 – Ouvidoria BB: 0800 729 5678  
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 729 0088

Acesso e 
facilidades para 
pessoas com 
deficiência física

A venda dos ingressos pelo valor de meia-entrada seguirá 
os critérios previstos nas legislações federal, estadual e 
municipal. Clientes Banco do Brasil também pagam meia, 
mediante apresentação do cartão Ourocard.

http://www.eventim.com.br
mailto:ccbbdf@bb.com.br
https://www.facebook.com/ccbbbrasilia/
https://twitter.com/ccbb_df
https://www.instagram.com/ccbbbrasilia/
http://www.eventim.com.br
mailto:ccbbsp@bb.com.br
https://www.facebook.com/ccbbsp
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com.mcas.ms%2Fccbb_sp
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com.mcas.ms%2Fccbbsp
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.eventim.com.br.mcas.ms
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https://www.instagram.com/ccbbrj/
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.eventim.com.br.mcas.ms
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