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EXPOSIÇÕES.

HÉLIO OITICICA:
A DANÇA NA MINHA EXPERIÊNCIA
ATÉ 7 MAR 2021
Curadoria: Adriano Pedrosa e Tomás Toledo

Exposição panorâmica de Hélio Oiticica
(1937-1980), um dos mais importantes
nomes da arte brasileira. Feita em parceria
com o Museu de Arte de São Paulo (MASP),
com curadoria de Adriano Pedrosa e Tomás
Toledo. Reúne quase 100 obras, como
Metaesquemas, do início da carreira, quando
o artista participou do Grupo Frente, Relevos
Espaciais, Núcleos e Bólides. Culmina com
Parangolés, obras para serem usadas que
resultaram do contato íntimo do artista com
a escola de samba Estação Primeira de
Mangueira, da qual foi passista.
saiba mais

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

REALCE
ATÉ 21 FEV 2021
Curadoria: Keyna Eleison e Pablo Lafuente

Primeira exposição do acervo do MAM Rio
realizada pela nova Direção Artística do museu,
Realce reflete o processo pessoal de aprendizado
e familiarização com as obras da coleção e a
arquitetura dos espaços expositivos. A exposição
é uma reflexão prática sobre o que faz algo se
mostrar em suas melhores condições, vibrar
sob uma nova luz e reagir a um olhar talvez
inocente, com interesse em agendas propositivas,
definitivamente curioso e sem muitas certezas.
Com obras de mais de 50 artistas, entre eles
Anna Maria Maiolino, Djanira, Lygia Clark, Mira
Schendel, Cícero Días, Edival Ramosa, GTO,
Hélio Melo, Le Corbusier e Max Bill.
saiba mais

35 REVOLUÇÕES
IRMÃOS CAMPANA
ATÉ 31 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

CINEMATECA.

CINEMATECA ONLINE
Programação geral – José Quental
Assista em Vimeo

MULHERES DE LUZ PRÓPRIA
Três diretoras da mesma família vem
realizando filmes de grande força e de
relevância na produção atual do cinema
produzido no Brasil. Helena Ignez, Sinai
Sganzerla e Djin Sganzerla. Cada uma à
sua maneira, em diferentes chaves temáticas
e de gênero, dialogam de forma livre
e sólida com as linhas e influências do
cinema brasileiro, em particular com a obra
de Rogério Sganzerla, pai de Sinai e Djin
e companheiro de Helena, morto em
janeiro de 2004.
saiba mais

TER 5 – SEG 11 JAN
A reinvenção da rua de Helena Ignez.
Brasil, 2003, Documentário. 30’, Classificação
Indicativa: 12 anos

+ A Miss e o Dinossauro de Helena Ignez.
Brasil, 2005. Documentário experimental. Versão
montada reduzida. 18’. Exibição em mov (H264).
Classificação indicativa 10 anos

+ Poder dos Afetos de Helena Ignez.
Brasil, 2013. Com Ney Matogrosso, Simone
Spoladore, Djin Sganzerla, Dan Nakagawa. 31’.
Classificação indicativa 16 anos

+ Ossos de Helena Ignez.
Brasil, 2014. Com Amanda Freitas, Barbara Vida,
Diego Salvador, Helena Ignez, Honório Felix,
Leuise Furtado, Luciana Rodrigues, Maria Isabel,
Maria Vitoria, Michell Barros, Michelle Gandolphi,
Sara Sintique, Thales Luz. 19’. Classificação
indicativa 12 anos

SEX 08 – QUI 14 JAN
Canção de Baal de Helena Ignez.
Brasil, 2008. Com Carlos Careqa, Beth Goulart,
Felipe Kannenberg e Simone Spoladore. 77’.
Classificação Indicativa: 14 anos

TER 12 – SEG 18 JAN
O desmonte do monte de Sinai Sganzerla.
Brasil, 2018. Documentário, 85’. Classificação
indicativa 10 anos

SEX 15 – QUI 21 JAN
Luz nas Trevas. A volta do Bandido
da Luz Vermelha de Helena Ignez e

Ícaro C. Martins. Brasil, 2010. Com André
Guerreiro Lopes, Arrigo Barnabé, Bruna Lombardi,
Djin Sganzerla, Maria Luisa Mendonça, Ney
Matogrosso, Sandra Coverloni e Simone Spoladore.
81’. Classificação indicativa 14 anos

TER 19 – SEG 25 JAN
Feio, Eu? de Helena Ignez. Brasil, 2013,
Documentário, 70’. Classificação indicativa 16 anos

SEX 22 – QUI 28 JAN
Ralé de Helena Ignez. Brasil, 2015. Com Ney
Matogrosso, Simone Spoladore, Djin Sganzerla, Dan
Nakagawa, José Celso Martinez, Roberto Alencar,
André Guerreiro Lopes, Mário Bortolotto, 73’.
Classificação indicativa 14 anos

TER 26 JAN – SEG 01 FEV
Fakir de Helena Ignez. Brasil, 2019.
Documentário. 92’. Classificação indicativa 14 anos

QUA 27 JAN (único dia de exibição)
A Moça do Calendário de Helena Ignez.
Brasil, 2017. Com Andre Guerreiro Lopes, Djin
Sganzerla e Mario Bortolotto. 86’. Classificação
indicativa 14 anos

SÁB 29 – DOM 31 JAN
VEREDAS DO PATRIMÔNIO AUDIOVISUAL
O projeto tem patrocínio da Concremat e H.I.G.
Capital e apoio da Guelt Investimentos.

A Brilhante Biograph: Primeiras Imagens
em Movimento da Europa (1897-1902) [The
Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe
(1897-1902)]. 52’. Sessão

com acompanhamento
musical criado por Daan van den Hurk.
+ O making of de The Brilliant Biograph
[The making of The Brilliant Biograph: Earliest Moving
Images of Europe (1897-1902)]. Holanda, 2020.
Documentário. 8’. Legendas em português.

+ Santos Dumont: Pré-Cineasta? de
Carlos Adriano. Brasil, 2010. Documentário de
reapropriação. 63’. Classificação indicativa livre

SEX 29 JAN – QUI 04 FEV
Extratos de Sinai Sganzerla. Brasil, 2019.
Documentário. 8’. Classificação indicativa 10 anos

+ A mulher de luz própria de Sinai
Sganzerla. Brasil, 2019. Documentário. 74’.
Classificação indicativa 12 anos

DEBATE
QUA 20 JAN (via Youtube e Facebook)
Mulheres de luz própria, conversa com
Helena Ignez, Sinai Sganzerla e Djin
Sganzerla. Mediação Ruy Gardnier

EDUCAÇÃO E.
PARTICIPAÇÃO.

ZONA ABERTA
SÁB 9 e 30 JAN, 14h – 16h
Ateliê móvel na área externa do MAM Rio.
Inscrição: distribuição de pulseira, no Pilotis do MAM,
com 30 minutos de antecedência.
O projeto tem patrocínio de Adam Capital e Deloitte.

SÁB 9 JAN
Criar um livro de instruções,
com Antonio Amador
Para todas as idades. Um conjunto de
instruções são apresentadas. Como lavar as
mãos? Como subir uma escada? Como pular
30 centímetros? Como fazer uma instrução?
Os públicos serão convidados a elaborar
e realizar instruções, e compor um livro
coletivamente.
SÁB 30 JAN
saiba mais

O breaking ensina…,
Daniel de Oliveira encontra Maurício Ibz
Essa oficina propõe uma introdução aos
primeiros passos do breaking. Através
da consciência corporal e o trabalho do
movimento com a respiração, seremos
levados pelo ritmo e pela música para as
noções básicas da modalidade.

OFICINAS DE FÉRIAS
QUI 14, 21 e 28 JAN, 14h – 16h
Reserve sua vaga: www.mam.rio/ingressos
Faixa etária: 12 a 16 anos

Oficinas presenciais para crianças e
adolescentes, para experimentar diferentes
formas de relação com a arte e com a
cultura. Número de vagas: 8 crianças
acompanhadas por um responsável cada
Palavras-chave: oficina de crítica de arte,
com Lais Daflon
Esta oficina tem o objetivo de apresentar
aos adolescentes a crítica de arte e
incentivá-los a criarem seus discursos sobre
obras do acervo do museu presentes na
exposição Realce. A partir da observação e

comentários, os participantes irão criar um
mapa visual de palavras-chave sobre a obra,
o artista e a exposição. Esse mapa será
usado para formar discursos sobre a obra e
sua relação com outras obras presentes na
exposição. Ao final, teremos como resultado
textos curtos com os diferentes olhares dos
participantes a partir de uma atitude crítica.

saiba mais

ACESSIBILIDADE EM DIÁLOGO
SÁB 16 JAN, 15h – 17h
Faixa etária: a partir de 10 anos
Bloco Expositivo
Inscrição: distribuição de pulseira, na bilheteria,
com 30 minutos de antecedência.
O projeto tem patrocínio de Wilson Sons.

Hélio Oiticica: a dança na minha
experiência,

com Jhonny “Surdinho” Souza
e Luiz Henrique Peregrino
Dois dançarinos que exploram diferentes
sensorialidades no fazer da dança dialogam diante
da obra de Hélio Oiticica. Jhonny “Surdinho” Souza,
instrutor e coreógrafo da empresa FitDance, artista
DEF e personagem do projeto “Surdos que ouvem”.
Luís Henrique Peregrino, integrante do grupo de
dança Corpo em Movimento, da ANDEF.

saiba mais

ACERVO EM FOCO
SÁB 23 JAN, 14h
Bloco Expositivo
Inscrição: distribuição de pulseira, na bilheteria,
com 30 minutos de antecedência.

Bólide B 33 caixa 18 “Homenagem a
Cara de Cavalo” de Hélio Oiticica,
por Shion Lucas
O acervo em foco é uma roda de conversa em
torno das obras que integram o acervo do MAM,
suas singularidades, contextos de produção e
relevância na coleção deste museu. No mês de
janeiro dialogaremos sobre a obra Bólide B 33 caixa
18 “Homenagem a Cara de Cavalo” do artista Hélio
Oiticica, que integra a exposição “Hélio Oiticica: a
dança na minha experiencia”.

saiba mais

SABERES DA MANGUEIRA
curadoria de Leandro Vieira

SEX 8, 15, 22 e 29 JAN, 14h – 16h
Terraço do segundo andar
Faixa etária: a partir de 16 anos. Menores de 18 anos
precisam estar acompanhados por responsável

Na interface com a exposição Hélio
Oiticica: a dança na minha experiência,
receberemos todas as sextas-feiras do
mês de janeiro mestres e artistas dos
diferentes saberes que constituem a Estação
Primeira de Mangueira, com oficinas nas
quais compartilharão diferentes aspectos
desenvolvidos pela escola de samba.

saiba mais

SEX 8 JAN – Inscrições aqui
Oficina de Passista
com Evelyn Bastos (Rainha de Bateria
da Mangueira)
SEX 15 JAN – Inscrições aqui
Oficina de Instrumentos de Percussão,
com Wesley Assumpção (Mestre de Bateria
da Mangueira)
SEX 22 JAN – Inscrições aqui
Oficina de Mestre Sala e Porta-Bandeira,
com Squel Jorgea e Matheus Olivério
(Porta-Bandeira e Mestre Sala da Mangueira).
Dos 14 participantes, 7 serão mestre-salas e
7 porta-bandeira. A assignação de funções
não será baseada no gênero, mas na vontade
de assumir um papel ou outro.
SEX 29 JAN – Inscrições aqui
Oficina de Passista,
com Evelyn Bastos (Rainha de Bateria
da Mangueira)

PARA FAZER EM CASA
Oficinas disponíveis nos canais Instagram, Facebook,
Youtube e Vimeo

QUA 13 JAN
Oficina de Micro-espaços,
com Ana Paula Oliveira
Em um recipiente de vidro, a oficina propõe uma
composição de um micro-espaço com elementos
como pedras, terras, mudinhas verdes e um objeto
pequenino para dar a noção de escala.

QUA 20 JAN
Oficina O equilíbrio das formas,
com Pequeno Lab
A oficina propõe a construção de um móbile caseiro,
investigando as forças e equilíbrios de materiais
como linha, arame e papel.

QUA 27 JAN
Escultura de sabão,
com Prili
Você já pensou que quando lavamos as mãos é
quase como se estivéssemos esculpindo o sabonete?
Mas o que é possível criar com uma barra de sabão?
Uma casa, um dinossauro, um inseto, talvez?
Para criar sua escultura de sabão, você vai precisar
apenas de três itens: um pouco de água, uma barra
de sabão e uma colher.

ANIMAM – O MUSEU DE ARTE
MODERNA DO RIO DE JANEIRO
QUA 6 JAN – Lançamento nos canais Instagram,
Facebook, Youtube e Vimeo

Novo filme de animação apresenta o
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro,
que fica à beira da Baía de Guanabara,
na região central da cidade. Com desenhos
do artista Pv Dias, o filme chama atenção
para elementos da arquitetura e dos Jardins
do MAM, e ressalta a noção de que um
museu é construído coletivamente, com
a visitação de públicos diversos. A série
AniMAM, patrocinada pela Petrobras,
é dirigida a crianças de 0 a 6 anos.

VISITAS PETROBRAS
DOM 3, 10, 17, 24 e 31 JAN
Agendar pelo site: www.mam.rio/ingressos

Arte-educadores acompanham grupos
de até 8 pessoas no Bloco de Exposições.
10h30 Hélio Oiticica: a dança na minha

experiência e Cosmococa – Programa in
Progress, imagens e filmes.

13h30 Uma volta pelas exposições
Visita panorâmica a partir da reflexão: o que pode ser
um museu?

15h Acervo MAM – Realce
Mostra um novo olhar curatorial, desta vez com a
reabertura das vidraças que trazem mais luz natural
ao espaço do museu.

PERCURSOS NO MAM
QUINTAS e SEXTAS – 10h e 11h30
Agendar pelo site: www.mam.rio/ingressos

Quer o museu aberto só para o seu grupo?
Percursos é uma visita exclusiva, realizada antes
do horário da abertura do museu ao público
para grupo fechado de no máximo 8 pessoas.
O visitante reserva o horário, monta seu grupo,
tem reserva no estacionamento e arte-educador
para acompanhar o percurso, com todos os
protocolos de segurança sanitária.
Percursos a escolher:
Paisagens imaginantes – Como vemos e sentimos
a paisagem externa e as paisagens imaginadas?
Hélio Oiticica e o MAM – Como pensar a obra do
artista a partir de sua relação com o museu?
Irmãos Campana – 35 Revoluções – Grande panorama
da obra dos designers Fernando e Humberto Campana.

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, 13h – 18h
SÁBADO e DOMINGO, 10h – 18h
O museu estará fechado no dia 1° de janeiro.

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).

