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EXPOSIÇÕES.

COSMOCOCA – PROGRAMA IN
PROGRESS: NÚCLEO POÉTICO
DOS QUASI-CINEMA
ATÉ 28 FEV 2021
Curadoria: Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes

Ampliações de slides de ambientes dos BlocoExperiências in COSMOCOCA – programa
in progress (1973), de Hélio Oiticica e Neville
Dalmeida, foram oferecidas em doação ao
MAM Rio. Em resposta, o museu faz mostra-resumo dos experimentos Quasi-Cinema
de Hélio Oiticica, críticos ao movimento
ilusionista e ao papel passivo do observador.
A mostra inclui imagens das séries Neyrótica
e TV Shot, e os filmes Agripina é Roma-Manhattan, Héliofonia, de Marcos Bonisson,
e Cosmo Cápsulas, de César Oiticica Filho.
saiba mais

35 REVOLUÇÕES
IRMÃOS CAMPANA
ATÉ 10 JAN 2021
Curadoria: Francesca Alfano Miglietti

Um amplo panorama dos 35 anos de carreira
conjunta dos designers Humberto e Fernando
Campana em 1.700 metros quadrados de
exposição. Reúne peças históricas e recentes,
além de trabalhos escultóricos individuais.
O visitante é convidado a se inserir em
novas formas de vivência do cotidiano e
compreender o universo utópico e onírico
dos designers, que exploram o surrealismo,
fazem uso de materiais tanto artesanais
quanto industriais, trazem elementos
típicos da cultura brasileira e expressam
preocupação ambiental.
saiba mais

NOITE DE ABERTURA
THIAGO ROCHA PITTA
ATÉ 15 NOV
Curadoria: Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes

Projeto inédito de Thiago Rocha Pitta,
Noite de Abertura tomou como ponto de
partida o incêndio que destruiu em 2018
o Museu Nacional (RJ), a mais antiga
instituição científica do país. O artista faz
referência a outros incêndios que atingiram
o setor cultural, como o do próprio
MAM Rio, em 1978. A mostra inclui uma
escultura na área externa e uma projeção
que funciona no período noturno. Ambas
se chamam The clopen door, termo da
topografia que comporta os conceitos de
aberto (open, em inglês) e fechado (close).
saiba mais

CAMPOS INTERPOSTOS
ATÉ 14 NOV
Curadoria: Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes

A mostra parte da tênue relação entre a
fachada e o plano pictórico, tema que
atravessa a arte do século XX. Reúne 70
obras do acervo do MAM Rio, produzidas
por 54 artistas nos últimos 70 anos. Além
do eixo imagético, a exposição traz um eixo
teórico, com trechos de textos de artistas,
filósofos e críticos. Volpi, Goeldi, Athos
Bulcão, Willys de Castro, Bernd e Hilla
Becher, Geraldo de Barros, Iberê Camargo,
Ivan Serpa, Maria Leontina, Nuno Ramos,
Lina Kim e Katia Maciel estão entre os
artistas expostos.
saiba mais

POÇA/POSSA
ANA PAULA OLIVEIRA
ATÉ 8 NOV
Curadoria: Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes

Projeto inédito de Ana Paula Oliveira feito
especialmente para o Espaço Monumental
do MAM Rio. Quarenta dormentes escoram
placas de vidro que formam enormes poças
de graxa e parecem prestes a ruir. Também
faz parte da exposição a obra Subserviência,
um desenho em nanquim de uma palmeira-imperial do Jardim Botânico em escala
natural, com 20 metros de comprimento.
O desenho aparece na horizontal, com uma
borda recolhida como um pergaminho,
enquanto a outra borda avança de forma
escultórica pelo espaço expositivo.
saiba mais

CINEMATECA.

PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Reserve seu ingresso: www.mam.rio/ingressos

SEX 20 – CINEMATECA AO AR LIVRE
DEBATE + FILME
50 lugares

18h – DEBATE
Expressão e Documentação da Cultura
Negra Brasileira

Cinemateca do MAM fará sessão especial
ao ar livre. Às 18h, haverá o debate,
com o cineasta Jom Tob Azulay, o músico
e pesquisador Djalma Correa, o cantor e
compositor Jards Macalé (a confirmar),
a diretora artística do MAM Keyna Eleison
e o diretor do Festival 1666, Rodrigo
Sousa & Sousa.

19h30 – FILME
Os doces bárbaros de Jom Tob Azulay
Brasil, 1977. 100’
Classificação indicativa Livre

Às 19h30, haverá a projeção ao ar livre
do documentário de Jom Tob Azulay que
registra a turnê que comemorou os dez
anos de carreira de Gilberto Gil, Gal Costa,
Maria Bethânia e Caetano Veloso em 1976.
Versão restaurada em 4K. Será a sessão
inaugural da Cinemateca ao ar livre
e do Festival 1666.

FESTIVAL 1666
20 – 29 NOV
Reserve seu ingresso: www.mam.rio/ingressos

SÁB 21 – CINEMATECA AO AR LIVRE
18h30 Corações a mil, de Jom Tob Azulay
20h Filmes de Super 8 cariocas +
filmes que resultaram de oficinas

As demais sessões desse festival dedicado
ao filme de 16mm estarão disponíveis pela
internet. Haverá retrospectiva da fase 16mm
do cineasta Jom Tob Azulay, sessão será
dedicada ao antigo Festival Jornal do Brasil/
Mesbla, com curadoria de Lila Foster,
e aula magna sobre o cinema amador
e seus desdobramentos.
Conheça a programação

FILMES – PROGRAMAÇÃO ONLINE
Programação geral – José Quental

6 – 11 NOV www.vimeo.com/mamrio
Jardim do Crime de Daniel de Jesus.
Brasil, 2020. Com Renato Carrera. 45’.
Classificação indicativa 12 anos

Realizado em pleno isolamento social, o filme é
uma adaptação livre do conto Crimes de Amor,
do escritor João do Rio. Interpretados pelo
ator Renato Carrera, os assassinos revelam os
detalhes de crimes movidos por loucuras das
paixões a um misterioso narrador, durante sua
visita à antiga Casa de Detenção. O trabalho
apresenta uma linguagem híbrida entre o
cinema, teatro e artes visuais. O filme marca a
estreia na direção de cinema do diretor de arte,
cenógrafo e publicitário Daniel de Jesus.

12 – 18 NOV www.vimeo.com/mamrio
Choque cultural de Zelito Viana.
Brasil, 1976. Com Celso Furtado. Documentário, 22’.
Classificação indicativa Livre.

O filme, em versão restaurada, expõe
uma sociedade em processo acelerado
de transformação face à indústria cultural
internacional e a visão de cultura do cientista
social Celso Furtado, ministro da Cultura no
governo Sarney e responsável pela criação
da Lei de Incentivo à Cultura.
No dia 12, às 17h15, haverá debate
com Zelito Viana, o ex-presidente da
República Fernando Henrique Cardoso
e Hernani Heffner.
Transmissão: Youtube do MAM e
Facebook do Canal Brasil.

PANORÂMICA ROSEMBERG [ FILMES ]
9 – 30 NOV
Todos os filmes estarão disponíveis
gratuita e simultaneamente em
panoramicarosemberg.art.br

Retrospectiva com 57 filmes de um dos
artistas mais importantes e radicais de sua
geração: Luiz Rosemberg Filho (1946-2019).
Sua obra espelha a recusa a todas as formas
de autoritarismo, ao mesmo tempo que
celebra o erotismo, a sexualidade e o amor.
Quatro filmes sobre o cineasta também serão
mostrados. A partir de 28 nov, no Youtube,
entrevista com Sindoval Aguiar, interlocutor
político de Rosemberg.

saiba mais

PANORÂMICA ROSEMBERG [ CURSO ]
12 e 13 NOV – 15h às 17h30
Curso online na plataforma Zoom
100 vagas
Inscrições gratuitas: clique aqui

Ementa O curso aborda o cinema de Luiz
Rosemberg Filho e suas características basais,
num vôo panorâmico pelos mais de 50 anos
de sua trajetória, nos quais realizou cerca de
60 filmes. O pensamento cinematográfico de
Rosemberg, o estilo e a radicalidade de um
cinema sem concessões.
Professor Renato Coelho, cineasta
experimental paulista, coordenador e professor
de graduação em Cinema e Audiovisual da
Universidade Anhembi Morumbi, mestre e
doutorando em Multimeios na Unicamp.

PANORÂMICA ROSEMBERG
[ MESAS-REDONDAS ]
9 – 30 NOV
Transmissão via Youtube e Facebook

Fraternidade Rosemberg
TER 10 NOV – 19h
Com o produtor José Carlos Asbeg, o diretor
de fotografia Renaud Leenhardt, o cineasta
e professor Sérgio Santeiro e o escritor Tito
Rosemberg, irmão de Luiz Rosemberg.
Mediação de Hernani Heffner.
A Mulher no Cinema de Luiz Rosemberg
TER 17 NOV –19h
Com as atrizes Analu Prestes, Ana Abbott,
Mara Aché, e as montadoras Joana Collier
e Marta Luz. Mediação da cineasta Renata
Saraceni.

Conexão São Paulo
QUI 19 NOV – 19h
Com os cineastas Priscyla Bettim e Joel
Yamaji, o crítico Tiago B. Mendonça,
e os montadores Cristina Amaral e Caio
Lazaneu. Mediação do cineasta e professor
Renato Coelho.
Bobo da Corte
TER 24 NOV – 19h
Com o ator Alexandre Dacosta, o produtor
João Lanari Bo, o montador Lupércio Bogéa,
a figurinista Márcia Pitanga, o técnico de
som Maurício Wanderley, o câmara Eduardo
Mariz e o diretor de fotografia Renaud
Leenhardt. Mediação da cineasta e crítica
Julhia Quadros.

EDUCAÇÃO E.
PARTICIPAÇÃO.

ZONA ABERTA
Pilotis do MAM – gratuito
Ateliê móvel com atividades nas áreas
externas do MAM Rio. Visa a participação
de frequentadores do Aterro do Flamengo.
O museu oferece os materiais.
Inscrições no local, 30 minutos antes.
SÁB 14 – 14h às 16h
Modelo Vivo em Movimento,
com Robnei Bonifácio
SÁB 28 – 14h às 16h
Ação: Como iniciar um mapa,

com Prili, Daniel Bruno e Antonio Amador
Faixa etária: a partir de 7 anos.
saiba mais

ANIMAM MARIA MARTINS
Data de lançamento a confirmar
Instagram e Vimeo

A artista Maria Martins, seu imaginário e,
em particular, sua escultura em bronze
O Impossível (1945) são temas do segundo
filme de animação do MAM para a primeira
infância, com patrocínio da Petrobras.
A animação foi criada por Auá Mendes e
Ambrósio Pentú, com música composta
e executada por Arthur Braganti. A série
apresenta artistas, acervo e a arquitetura
do MAM para crianças de 0 a 6 anos.
Mas pode agradar aos maiores também.

MAM PARA EDUCADORES
COMO DESCOLONIZAR O CURRÍCULO
A PARTIR DE OLHARES NEGROS?
23, 24 e 30 NOV – 19h às 21h
Gratuito (95 vagas) | Inscreva-se aqui

Voltado a artistas, pesquisadores e
educadores, o curso será online, pela
plataforma Zoom. As aulas serão dadas
por Wanderson Flor do Nascimento,
professor de Filosofia da Universidade de
Brasília, Andreza Jorge, artista e ativista
negra, cria do Complexo da Maré e
doutoranda em Artes da Cena pela UFRJ,
e Tiago Sant’Anna, artista visual, curador e
doutorando em Cultura e Sociedade pela
Universidade Federal da Bahia.

VISITAS PETROBRAS
1, 8, 22 e 29 NOV
Agendar pelo site: www.mam.rio/ingressos

Aos domingos, educadores acompanham
grupos de até 8 visitantes para trocar olhares,
leituras e significados das produções artísticas.
10h30 Hélio Oiticica – Cosmococa –
Programa in Progress

Mostra com imagens do trabalho feito com
Neville de Almeida, além de filmes.

13h30 Irmãos Campana; 35 Revoluções
A maior exposição já feita sobre a dupla de
designers Fernando e Humberto Campana.

15h Arquitetura do MAM
Visita ao edifício do arquiteto Affonso Eduardo
Reidy e jardins do paisagista Roberto Burle Marx.

PERCURSOS NO MAM
Quintas e sextas-feiras, às 10h e 11h30
Agendar pelo site: www.mam.rio/ingressos

Quer o museu aberto só para o seu grupo?
Percursos é uma visita especial e exclusiva,
para grupo fechado de no máximo 8 pessoas,
realizada antes do horário da abertura do
museu ao público. O visitante reserva o
horário e monta seu grupo.
Essa visita tem preço diferenciado,
dá direito a reserva no estacionamento
e acompanhamento de educadores no
percurso escolhido. São apenas duas
sessões diárias, nas quintas e sextas-feiras
de manhã, que seguirão todos os protocolos
de segurança sanitária.

PARCERIA.
MAM | CAPACETE.

FALAS PÚBLICAS
PRÓXIMAS DE NÓS
com Elô Nunes
21 NOV – 16h
Reserve se ingresso: www.mam.rio/ingressos

O ciclo de falas públicas do Programa MAM |
Capacete de residências artísticas e pesquisas,
intitulado Próximas de Nós, começa no dia
21 e abordará temas como a arte no Rio
de Janeiro, suas dinâmicas de território,
conflitos socioambientais, etnografias visuais,
antropologia das imagens e a relação entre
história da arte e a sociedade civil. A cientista
social e pesquisadora negra e feminista Elô
Nunes falará sobre sua prática política, na
qual investiga caminhos que otimizam a
experiência feminina nos arredores do Rio.

Av. Infante Dom Henrique, 85
Aterro do Flamengo - Rio de Janeiro
www.mam.rio

Ingressos online em:
www.mam.rio/ingressos
INGRESSOS
Defendemos a democratização do acesso
e engajamento com a cultura. Por isso,
confiamos ao público a decisão de pagar
o ingresso sugerido, contribuir com outro
valor ou entrar de graça.
VALORES SUGERIDOS
R$ 20
Inteira (Adultos)
R$ 10
Meia entrada (Idosos, estudantes e crianças):

EXPOSIÇÕES
Quinta e sexta, das 13h às 18h
Sábado e domingo, das 10h às 18h
Eleições 2020: O MAM estará fechado em
15 de novembro. Se houver segundo turno no Rio,
estará fechado também em 29 de novembro.

De acordo com os melhores procedimentos
de segurança sanitária, o MAM Rio passa
a funcionar em horário reduzido, aberto
ao público de quinta a domingo.

TORNE-SE UM AMIGO DO MAM
PELO ANO INTEIRO
Ao contribuir com R$ 200, você se
torna um Amigo do MAM Rio, o que
possibilita atividades diversas como
visita às exposições, acesso às mostras
de filmes, palestras, cursos e programas
socioeducativos. Saiba como participar
no site do museu (www.mam.rio).

CINEMATECA
A Cinemateca do MAM oferece
gratuitamente sessões de filmes e
mostras por seu canal na internet:
www.vimeo.com/mamrio
O atendimento ao público no Arquivo
de Filmes e no Centro de Documentação
e Pesquisa da Cinemateca será retomado
em janeiro de 2021.

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
O atendimento ao público ocorre
prioritariamente por canais digitais.
Solicitações que não possam ser
atendidas à distância também podem
ser consideradas. O agendamento pode
ser feito pelo site do museu.

