
C
C
B
B

 D
F
 | 

S
P
 | 

R
J 

| B
H

JA
N

 2
0

21

CCBB DF

CCBB SP

CCBB RJ

CCBB BH



O Programa CCBB Educativo –  Arte & Educação desenvolve ações 
que estimulam experiência, criação, investigação e reflexão através de 
processos pedagógicos, artísticos e curatoriais. Todo mês oferece visitas 
educativas, cursos, oficinas, encontros e práticas culturais. As atividades 
dialogam com a programação do CCBB e destinam-se a todos os 
públicos, com ações inclusivas e afirmativas para estreitar as relações com 
a comunidade escolar, educadores, pessoas com deficiência, famílias, 
organizações não governamentais, movimentos sociais, profissionais dos 
campos da arte, cultura e interessados. 
 
Neste momento, em que protocolos especiais de visita e permanência 
são necessários para a segurança de todos nós frente à Covid-19, as 
atividades presenciais têm número de participantes reduzido e regras 
para agendamento/participação de acordo com as orientações de cada 
cidade. Por outro lado, a programação digital traz uma nova abrangência, 
possibilitando acesso de públicos de todo o território nacional. 

Brasília: terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
Rio, SP e BH: quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda.
 
Programação completa e acesso às ações digitais e links das atividades no 
site www.bb.com.br/cultura ou www.ccbbeducativo.com.

PROGRAMA CCBB EDUCATIVO 
– ARTE E EDUCAÇÃO 
04/01 a 28/02/2021 

Térreo
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qua – qui – sex – sáb – dom – seg

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.bb.com.br.mcas.ms%2Fcultura
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.ccbbeducativo.com.mcas.ms


CCBB DF

A mais abrangente retrospectiva sobre o 
diretor, ator, roteirista, compositor e produtor 
Mel Brooks, hoje considerado um dos 
maiores diretores americanos de comédias 
de todos os tempos. A mostra exibirá 28 
filmes, sendo 11 longas-metragens de Mel 
Brooks, um episódio da série Agente 86, um 
curta (animação ganhadora do Oscar que 
tem a voz de Mel Brooks no protagonista), 
quatro documentários, abrangendo 60 
anos de seu trabalho como diretor, ator e 
produtor, além de 11 longas-metragens de 
diretores que foram influenciados ou 
influenciaram Mel Brooks, sendo um deles 
a produção O Homem-Elefante, de David 
Lynch, que Mel Brooks produziu.

ter – qua – qui – sex – sáb – dom 

Confira a programação 
completa no fôlder da mostra.
Classificação indicativa 
de acordo com o filme.
Entrada gratuita, emissão 
dos ingressos através 
do site/app Eventim.

MEL BROOKS: 
BANZÉ NO CINEMA
05 a 31/01/2021

Cinema
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http://www.eventim.com.br
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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 

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

MUSEU BANCO DO BRASIL -
ACERVOS DO BRASIL
EXPOSIÇÃO PERMANENTE
9h às 18h

MUSEU BANCO DO BRASIL -
ACERVOS DO BRASIL
EXPOSIÇÃO PERMANENTE

1º andar

http://www.eventim.com.br


O acesso é feito exclusivamente 
mediante agendamento on-line.
Grupo de no máximo 6 pessoas,
200 pessoas por período. 
Entrada gratuita com retirada 
de ingressos pelo site 
www.eventim.com.br.

A área externa do CCBB Brasília é composta 
por grandes jardins, divididos em dois platôs. 
São espaços ao ar livre, abertos, ventilados, 
ornados com árvores nativas do cerrado 
e com vista para o Lago Paranoá e Ponte 
Juscelino Kubitschek. Os jardins do CCBB 
já acolheram projetos nascidos em Brasília 
e queridos pelo público da cidade, como 
shows, apresentações de orquestras, festival 
em formato Drive-in e festivais de cinema 
abertos. Em tempos de distanciamento social, 
os visitantes podem relaxar, meditar, brincar 
com as crianças ou realizar piqueniques. 

ter – qua – qui – sex – sáb – domJARDIM CCBB BRASÍLIA

Área externa

D
iv

u
lg

a
ç
ã
o

http://www.eventim.com.br


Classificação indicativa: 14 anos.
Duração: 57 minutos.
Ingressos R$ 30,00 (inteira) 
e R$ 15,00 (meia-entrada e clientes 
Banco do Brasil com Ourocard). 
Emissão dos ingressos através 
do site/app Eventim.

Baseado no livro do premiado 
escritor português Valter Hugo Mãe, 
o espetáculo traz à cena a história 
de uma gêmea que perdeu sua irmã 
na infância. Tendo que amadurecer 
sem sua metade, sua irmã e melhor 
amiga, numa cidade do interior da 
Islândia, onde o conservadorismo 
e preconceitos fazem parte do dia 
a dia, ela se depara com situações 
e intolerâncias que a fazem rever 
de maneira drástica sua relação 
com a família, amigos e moradores 
daquela sociedade opressiva.

qui – sex – sáb – domA DESUMANIZAÇÃO 
28/01 a 21/02/2021
qui, sex e sáb – 20h
dom – 19h
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Teatro

Texto: Valter Hugo Mãe
Direção: José Roberto Jardim 
Adaptação: Fernando Paz 
Elenco: Fernanda Nobre e Maria 
Helena Chira 
Produtora / Realização: 
MOG PRODUTORA

http://www.eventim.com.br


Cinema

O CCBB retoma em sua programação 
a mais completa retrospectiva do 
cineasta italiano já feita no Brasil. 
Natural da província italiana de Rimini, 
Fellini se tornou um dos nomes mais 
influentes do cinema do século XX. 
Sua obra conjuga elementos de duas 
das mais importantes correntes do 
pós-guerra: o neorrealismo e o 
existencialismo, promovendo uma 
mistura inovadora de poesia, 
memória, fantasia e desejo.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Confira a programação 
completa no fôlder da mostra.
Classificação indicativa 
de acordo com o filme.
Entrada gratuita mediante 
reserva de ingresso 
pelo site/app Eventim.

FELLINI – IL MAESTRO
06 a 18/01/2021 
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http://www.eventim.com.br


Cinema

A Mostra é uma extensa homenagem 
aos clássicos de horror produzidos 
pelo Estúdio Hammer, tradicional 
estúdio de cinema inglês. Os filmes 
do Hammer são cultuados por uma 
legião de cinéfilos, incluindo nomes 
importantes como Martin Scorsese, 
Quentin Tarantino, Guillermo Del 
Toro, Steven Spielberg, Dario 
Argento, David Lynch, Tim Burton 
entre outros.
São cerca de 30 longas-metragens 
abrangendo a produção desde os 
anos 1950 até o início 
da decadência, nos anos 1970.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Confira a programação 
completa no fôlder da mostra.
Classificação indicativa 
de acordo com o filme.
Entrada gratuita mediante 
reserva de ingresso 
pelo site/app Eventim.

ESTÚDIO HAMMER – 
A FANTÁSTICA FÁBRICA 
DE HORROR 
20/01 a 08/02/2021 
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http://www.eventim.com.br


Exposição inédita sobre o Egito Antigo, 
considerada 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, 
mediante disponibilidade. 

EGITO ANTIGO – DO COTIDIANO 
À ETERNIDADE
Até 03/01/2021 - 9h às 19h

Subsolo, térreo, 1º, 2º, 3º e 4º andares
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Uma vendedora de flores, um engenheiro-arquiteto, uma fotógrafa e um 
grupo de músicos – todos da década de 1930 – são inesperadamente 
transportados por uma ação/máquina do tempo para a década de 2020. 
Perdidos dentro de um prédio que conhecem como agência do Banco do 
Brasil, mas numa cidade de São Paulo com cidadãos “modernos” que não 
reconhecem, eles procuram descobrir como voltar para o passado. 
Relacionando-se com o público, as personagens vão apresentando a 
história da formação e transformação da cidade em uma metrópole, da 
instalação da agência do Banco do Brasil em seu primeiro imóvel próprio 
na cidade – assim como os detalhes arquitetônicos do prédio –, chegando 
à descoberta de que estão num tempo futuro em que o prédio tem uma 
nova função, a de salvaguardar a cultura e a arte, como Centro Cultural 
Banco do Brasil. Com Beatriz Martins, Bruno Lourenço, Jessica Policastri, 
Lua Oliveira e Henrique Ribeiro. Direção-geral: Kleber Montanheiro. 

seg e sáb

Duração: 40 minutos. 
Classificação indicativa: livre – 
recomendado para pessoas 
a partir de 7 anos.

VISITA TEATRALIZADA AO CCBB – 
O BANCO DO BRASIL, O CENTRO CULTURAL 
E A CIDADE DE SÃO PAULO: 
UMA VIAGEM NO TEMPO 
25/01, seg, 11h – Sessão especial de abertura 
30/01, sáb, 11h – Sessão extra 
13/02 a 26/06/2021, sáb, 11h – sessões 
quinzenais)



Teatro (3º andar)
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sáb – dom 

Duração: 70 minutos. 
Classificação indicativa: livre. 
Recomendado para pessoas 
a partir de 5 anos.

VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS  
16/01 a 11/04/2021 - 11h e 15h

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 do 
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.

2ª FASE  
20.000 Léguas Submarinas 
16/01 a 14/02/2021  
sáb e dom, 15h 
 
3ª FASE 
A Volta ao Mundo em 80 Dias, 
Viagem ao Centro da Terra e 20.000 
Léguas Submarinas 
20/02 a 11/04/2021  
sáb, 11h e 15h, e dom, 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 gratuita.
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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Retrospectiva, inédita no Brasil, da 
conceituada artista contemporânea 
japonesa Chiharu Shiota, importante 
figura no cenário artístico e cultural 
da atualidade. A mostra reúne um 
conjunto de mais de 65 obras entre 
pinturas, objetos, litografias, 
desenhos e vídeo, além de três 
instalações site specific da artista, 
feitas especialmente para os CCBBs, 
dando um panorama sobre seu 
percurso criativo. 
Curadoria: Tereza de Arruda.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

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

CHIHARU SHIOTA – 
LINHAS DA VIDA
13/01 a 19/04/2021 

Térreo e 2º andar

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fbit.ly.mcas.ms%2Fccbbrjeventim
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sáb – domO PESCADOR E A ESTRELA
9/01 a 7/02/2021 - sáb e dom – 16h

Teatro III

Um menino redescobre seu poder de 
enxergar o invisível ao se imaginar como um 
herói deficiente visual em uma aventura de 
resgate ao que não se pode ver, só sentir: o 
amor. Direção: Karen Acioly. Direção de 
movimento: Moira Braga. Direção musical: 
Wladimir Pinheiro. Elenco: Lucas Drummond, 
Diego de Abreu, Luisa Vianna, Thiago Marinho 
e Felipe Rodrigues.

Duração: 50 minutos.
Classificação indicativa: livre.
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 qui – sex – sáb – domZÉ KÉTI – 100 ANOS DA VOZ DO MORRO
 14 a 17/01/2021 – 18h

Teatro II

Comemorando o centenário de 
um dos maiores compositores 
e baluartes do samba brasileiro, 
Zé Kéti, o projeto, através da 
interpretação de grandes 
artistas de várias gerações, 
apresenta sua trajetória 
musical, suas composições 
de sucesso, sua parceria com 
o cinema, o amor pelo Carnaval 
e pela noite carioca.
Idealização e direção: Stella Lima.

Programação:
14/01 – João Cavalcanti e Fabiana 
Cozza (part. especial)  
15/01 – Zé Renato e Cristóvão Bastos 
16/01 – Sururu na Roda 
e Moacyr Luz (part. especial) 
17/01 – Casuarina e Nilze Carvalho 
(part. especial)

Diálogos com a Programação: 
14/01 – Bate-papo com João Cavalcanti   
e Fabiana Cozza – 17h 
15/01 – Palestra com Zé Renato – 17h 

Classificação indicativa: livre. 
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Mais extensa e completa retrospectiva 
dos filmes de horror produzidos pelo 
tradicional estúdio de cinema inglês. A 
mostra apresenta ao público um recorte 
de 30 títulos representativos da extensa 
produção do Hammer, que em sua época 
de ouro dominou o mercado global de 
terror e revitalizou o gênero com clássicos 
como Vampiro da Noite (1958), O Cão dos 
Baskervilles (1959), A Maldição da Múmia 
(1964) e O Horror de Frankenstein (1970). 
Além das sessões presenciais, a 
programação conta com eventos em 
formato on-line (debates, aula magna, curso). 
Curadoria: Eduardo Reginato e Danilo Crespo.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Confira a classificação 
indicativa dos filmes.
Toda a programação é gratuita. 
Faça seu agendamento para 
os filmes pelo site Eventim: 
bit.ly/ccbbrjeventim.

ESTÚDIO HAMMER – 
A FANTÁSTICA 
FÁBRICA DE HORROR 
06/01 a 01/02/2021

Cinema I

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 gratuita.

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 gratuita.

O BANCO DO BRASIL 
E SUA HISTÓRIA

4º andar
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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 andar térreo (hall do 
cinema), segundo andar (hall do 
teatro 3) e quarto 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 gratuita.

CCBB 30 ANOS

Térreo, 2º e 4º 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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Com curadoria de Marcus de Lontra 
Costa e Hélio Márcio 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.
Entrada gratuita.
Agende sua visita pelo site: 
www.eventim.com.br/artist/
agendamento-visita/

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

3º andar

http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/
http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/
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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 EXPOSIÇÃO PERMANENTE
10h às 22h

2º andar

Classificação indicativa: livre.
Entrada gratuita.
Agende sua visita pelo site: 
www.eventim.com.br/artist/
agendamento-visita/

http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/
http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/
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A exposição Minas/Itália: 
Construção da Modernidade, 
realizada pelo Consulado da 
Itália em Belo Horizonte com 
curadoria de Leonardo Castriota 
e Augusto Nunes, é composta 
por 20 fotografias em grandes 
formatos de detalhes 
arquitetônicos de construções 
e prédios que retratam 
a influência italiana na 
arquitetura da capital mineira. 

qua – qui – sex – sáb – dom – seg MINAS/ITÁLIA: 
CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE
Até 31/01/2021 – 10h às 22h

Galerias do Térreo

Classificação indicativa: livre.
Entrada gratuita.
Agende sua visita pelo site: 
www.eventim.com.br/artist/
agendamento-visita/

http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/
http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/


S
é
rg

io
 G

u
e
ri

n
i

A obra de Abraham Palatnik (1928-2020) 
caracteriza-se por uma qualidade inegável: 
permite não só observar as passagens do 
moderno ao contemporâneo, mas também 
reconhecer uma das primeiras associações 
entre arte e tecnologia no mundo. Essa 
exposição retrospectiva ultrapassa os 
limites da pintura e da escultura modernas, 
intenção que o artista manifestou 
claramente em obras como Aparelhos 
Cinecromáticos e Objetos Cinéticos e em 
suas pinturas, quando passou a promover 
experiências que implicam uma nova 
consciência do corpo.
Curadoria: Felipe Scovino e Pieter Tjabbes.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg 

Classificação indicativa: livre.
Entrada gratuita.
Agende sua visita pelo site: 
www.eventim.com.br/artist/
agendamento-visita/

ABRAHAM PALATNIK - 
A REINVENÇÃO DA PINTURA
03/02 a 19/04/2021 – 10h às 22h

3º andar

http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/
http://www.eventim.com.br/artist/agendamento-visita/
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Dirigido por Débora Dubois, 
o espetáculo é uma adaptação da 
autobiografia de Eliana Zagui, que 
vive numa UTI há quase quarenta 
anos, desde os 2 anos de idade, por 
conta de uma poliomielite mal 
diagnosticada. A personagem 
central desse monólogo, vivida por 
Débora Duboc, está fisicamente 
paralisada, mas encontra-se 
intelectual e emocionalmente livre. 
Prêmio APCA - Associação Paulista 
de Críticos de Arte - de Melhor Atriz.

sex – sáb – dom – seg 

Classificação indicativa: 12 anos.
Duração: 60 minutos.
Ingressos: eventim.com.br.
R$ 30,00 (inteira)  e R$ 15,00 (meia).

A VALSA DE LILI
15/01 a 08/02/2021 – 20h

Teatro I

http://www.eventim.com.br
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Um acontecimento inesperado promove 
um irônico encontro familiar obrigatório, 
entre um pai e seus “3 filhos”. Conflitos 
inesperados emergem a partir desse 
encontro e, com o passar do tempo, as 
relações “familiares” entre o pai e seus 
“filhos” se tornam, aos olhos do 
espectador, cada vez mais límpidas e 
latentes.
Dramaturgia: Jô Bilac. Direção: Paulo 
Verlings. Diretora Assistente: Mariah 
Valeiras. Elenco: Carolina Pismel, Isaac 
Bernat, Orlando Caldeira, Pedro Henrique 
França e Ruth Victor Mariana. Cenário: 
Mina Quental. Figurinos: Karen Brusttolin. 
Iluminação: Ana Luzia Molinari de Simoni. 
Trilha Sonora: Rodrigo Marçal. 

sex – sáb – dom – seg 

Classificação indicativa: 14 anos.
Duração: 70 minutos.
Ingressos: eventim.com.br.
R$ 30,00 (inteira)  e R$ 15,00 (meia).

PÁ DE CAL (RAY-LUX)
19/02 a 15/03/2021 – 20h

Teatro I

http://www.eventim.com.br
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A mostra Stephen King: O Medo é seu 
Melhor Companheiro reúne mais de 
40 filmes e minisséries para desvendar 
todo o fascínio exercido pelo escritor 
norte-americano Stephen King. Essa 
retrospectiva inédita inclui títulos como 
Carrie, a Estranha; It - Uma O bra-prima 
do Medo; Christine, o Carro Assassino; 
Louca Obsessão e Conta Comigo. 
A programação terá também palestra, 
debate, lives e master class. Curadoria: 
Breno Lira Gomes e Rita Ribeiro.

qua – qui – sex – sáb – dom – seg 

Classificação indicativa: 
de acordo com o filme.
Duração: de acordo com o filme.
Ingressos para os filmes e master 
class: eventim.com.br.
R$ 10,00 (inteira) 
e R$ 5,00 (meia).
Inscrições gratuitas para a 
palestra: www.sympla.com.br.

STEPHEN KING: O MEDO 
É SEU MELHOR COMPANHEIRO
18/02 a 15/03/2021

Teatro II

http://www.eventim.com.br
http://www.sympla.com.br
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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. Texto: 
Clarice Lispector. Concepção e 
atuação: Odilon Esteves. Codireção 
e direção de arte: Fernando 
Badharó. 

Evento On-line - Sessões transmitidas 
pelo aplicativo Zoom, mediante 
retirada de ingressos na plataforma 
Sympla (Sympla.com.br). 

sex – sáb – dom 

Duração: 60 a 90 minutos 
(dependendo das escolhas 
do público). 
Classificação indicativa: 12 anos. 
Evento gratuito. 
www.sympla.com.br/eventos.

NA SALA COM CLARICE (ON-LINE)
09 a 31/01/2021 - sáb, 20h, e dom, 19h 
29/01/2021 - sex, 20h – 
sessão com intérprete de Libras

FORMAÇÃO DE PÚBICO 
 
PALESTRA COM NOEMI JAFFE 
Local: transmitida pelo canal 
do ator no YouTube 
(youtube.com/OdilonEsteves) 
11/01/2021 - Seg, 19h 
Evento gratuito. 
 
PALESTRA COM MARIA HOMEM 
Local: transmitida pelo canal 
do ator no YouTube 
(youtube.com/OdilonEsteves) 
25/01/2021 - Seg, 19h 
Evento gratuito. 

http://www.sympla.com.br/eventos?s=na%20sala%20com%20clarice
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 qui – sex – sáb – domOFICINA – TREINAMENTO – IMPROVISAÇÃO: 
OS CAMINHOS DO ATOR NO AMOK TEATRO  

O Amok Teatro propõe uma oficina 
intensiva, on-line, dirigida a atores, 
diretores, professores e estudantes 
de artes cênicas. A oficina 
Treinamento-Improvisação: Os 
Caminhos do Ator no Amok Teatro 
será ministrada pelos diretores Ana 
Teixeira e Stephane Brodt e tem por 
objetivo o compartilhamento das 
práticas artístico-pedagógicas da 
Cia. Amok Teatro, buscando 
desenvolver a presença cênica do 
ator, edificar sua individualidade e, 
ainda, auxiliar diretores e atores na 
investigação de processos poético-
pedagógicos. A oficina atuará como 
provocadora de iniciativas e 
estéticas, assim como pode significar 
uma oxigenação nas práticas de 
grupos e artistas. 
Carga horária total: 32h, distribuídas 
ao longo de 2 meses (8 semanas). 

A oficina será dividida em dois 
módulos de estudo: 
Módulo 1 – Decroux – Uma 
Gramática para o Ator – 
com Ana Teixeira. 
18/01 a 10/02/2021.
O treinamento dos atores no 
Amok Teatro está fundamentado 
na técnica de Etienne Decroux. 
A técnica visa um conhecimento 
completo dos órgãos de expressão 
do corpo humano, o controle das 
articulações, do ritmo e das 
tensões musculares. A oficina 
oferece ferramentas concretas 
para que o ator desenvolva sua 
plasticidade, seu vocabulário 
expressivo e sua capacidade 
de produzir e controlar energia. 
O estudo comporta: técnica, 
repertório e teoria.

A seleção será mediante envio 
de breve currículo ou carta 
de apresentação/motivação. 
Endereço para envio 
e mais informações: 
oficina@amokteatro.com.br.

Duração: 50 minutos.
Classificação indicativa: livre.

http://oficina@amokteatro.com.br


CCBB DF
Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul 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.

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 19h, 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 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
mailto:ccbbrio@bb.com.br
https://www.facebook.com/ccbb.rj
https://twitter.com/ccbb_rj
https://www.instagram.com/ccbbrj/
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.eventim.com.br.mcas.ms
mailto:ccbbbh@bb.com.br
https://www.facebook.com/ccbb.bh
https://twitter.com/ccbb_bh
https://www.instagram.com/ccbbbh/
https://www.instagram.com/ccbbbrasilia/
https://www.instagram.com/ccbbrj/
https://www.instagram.com/ccbbbh/
http://www.eventim.com.br
https://www.facebook.com/ccbb.rj
https://www.facebook.com/ccbb.bh
https://www.facebook.com/ccbbsp
https://twitter.com/ccbb_rj
https://twitter.com/ccbb_bh
https://twitter.com/ccbb_sp
https://twitter.com/ccbb_df
https://www.facebook.com/ccbbbrasilia/

