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O MAM Rio apresenta a performance Fazer

Carnaval no Não-Carnaval e o Ciclo de Per-

formances da Mangueira, ambos curados

por Leandro Vieira, carnavalesco da Estação

Primeira de Mangueira, em parceria com 

expoentes da tradicional escola carioca

MAM de Verão:
programação ampla, 
diversa e inclusiva

O projeto MAM de Verão inclui oficinas, ateliês, per-

formances, cursos, jornada de estudos, visitas medi-

adas, ciclo de leitura cinematográfica e atividades da

cinemateca ao ar livre. As ações, que tiveram início em

janeiro e se estendem até março, acontecem nos es-

paços do museu, nas áreas circundantes do Parque do

Flamengo e também em ambiente digital, engajando o

público com dinâmicas diversas de criação. 

Para o diretor artístico do MAM, Pablo Lafuente, ter a

programação voltada para o verão é primordial para

pensar as questões externas e internas do museu:

“Queremos influenciar e ser cada vez mais influencia-

dos pelo parque e por todas as pessoas convidadas a

participar de nossas atividades e trocas”, esclarece.

“Pensamos em uma programação que considera as

dinâmicas diferenciadas que a pandemia nos exige e 

ainda assim traz o frescor que essa estação e o MAM

demandam”, comenta Keyna Eleison, que divide a di-

reção artística com Lafuente.

O Carnaval, cancelado em decorrência da pandemia da

Covid-19, é o disparador que inspira as atividades de

“não-carnaval” do novo projeto. "A ideia geral é ocupar

o MAM com os saberes próprios do universo das esco-

las de samba através de um diálogo artístico plural com

aqueles que são os detentores de um conhecimento 

específico, nem sempre valorizado com a grandeza que

merece”, afirma Leandro Vieira.

Este mês, entre outras atrações, a programação do

MAM de Verão inclui a roda de conversa "Alfabeto

percussivo”, com participação do mestre de bateria

da Verde e Rosa, Wesley Assumpção, do historiador

Leandro Vieira Foto: Oscar Liberal
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Luiz Antonio Simas e do músico Arifan. Em paralelo,

no dia 27, o estereótipo do corpo feminino negro no

imaginário dos desfiles será questionado pela jorna-

lista Flávia Oliveira, pela rainha de bateria da Man-

gueira, Evelyn Bastos, e pela intérprete carnavalesca

Millena Wainer.

Esta jornada marca o início das ações integradas para

a reativação do Bloco Escola. Trata-se de um movi-

mento importante no marco institucional por trazer

consigo a vocação original do museu, que se entende

e se sustenta na tríade arte, educação e cultura. O pro-

jeto Bloco Escola oferece formação continuada na área

das artes, cinema e cultura, com formatos e durações

diversas. Os cursos, oficinas, encontros e seminários

apresentam a oportunidade de acessar ou aprofundar

aspectos teóricos, poéticos, sociais e históricos da arte,

do cinema e de outras formas de expressão, bem como

as suas redes de produção, circulação e difusão em es-

cala local, nacional e internacional.

Foto: Domínio público

ProgrAMAção de FeVereiro No MAM rio

SábAdo,  diA 6, dAS 14h àS 16h  |  ZoNA AbertA, PilotiS do MAM
oFiCiNA de CArtAZ de lAMbe-lAMbe CoM Molde VAZAdo, CoM loo StAVAle – Faixa etária: a partir de 10 anos

Nesta oficina serão produzidos cartazes, com criação e reprodução de imagens pensadas a partir de formas e palavras que serão recor-

tadas e impressas em papel, através da tela de silk. São quatro etapas: criação do cartaz/desenho/imagem, recorte da matriz, impressão

e apresentação dos cartazes para colagem.

SábAdo,  diA 20, dAS 14h àS 16h  |  ZoNA AbertA, PilotiS do MAM 
CirCuito SeNSoriAl dAS erVAS, CoM MAyArA VeloSo – Faixa etária: 10 a 14 anos

O objetivo é explorar os sentidos através do toque e reconhecimento visual de algumas plantas medicinais e/ou PANCs (Plantas Ali-

mentícias Não Convencionais). A primeira etapa é um convite ao público para identificação das espécies e uma conversa sobre suas

aplicações e usos em nossa vida cotidiana. Por fim, será proposto que adultos e crianças criem impressões com frotagens das ervas

experienciadas durante a atividade.

SábAdo, diA 27, 14h  |  ACerVo eM FoCo, bloCo exPoSitiVo, reAlCe – Faixa etária: a partir de 8 anos

12 vagas - distribuição de pulseiras 30 minutos antes da ação.
O Acervo em Foco é uma roda de conversa em torno das obras que integram o acervo do MAM, suas singularidades, contextos de pro-

dução e relevâncias na coleção do museu. No dia 27 a conversa será sobre o trabalho de Marepe “sem título” de 2005, desenho de um

boi feito com cola e purpurina sobre papel.
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doMiNgoS, diAS 7, 14, 21 e 28  |  bloCo exPoSitiVo – 10h30 – hélio oitiCiCA 
A visita sugere um diálogo sobre a produção e trajetória de Hélio Oiticica através das exposições Cosmococa – Programa in Progress e

Hélio Oiticica: a dança na minha experiência.

doMiNgoS, diAS 7, 14, 21 e 28  |  bloCo exPoSitiVo – 13h30 – uMA VoltA PelAS exPoSiçõeS  
A visita propõe uma visão panorâmica da programação com uma volta pelas exposições em cartaz, instigando relações de contrastes

e aproximações a partir da reflexão: o que pode ser um museu?

doMiNgoS, diAS 7, 14, 21 e 28  |  bloCo exPoSitiVo – 15h - ACerVo MAM
Visita à exposição Realce, que apresenta o acervo do MAM Rio sob um novo olhar curatorial, desta vez com a reabertura das vidraças

que trazem novamente luz natural ao espaço do museu.  

PerForMANCe Fazer Carnaval no não-Carnaval – SextA, diA 19  |  19h
Organizado com Leandro Vieira, Número de vagas: 15, Inscrições em www.mam.rio/ingressos

Manifestação artística e cultural intimamente ligada à con-

strução da identidade coletiva da cidade do Rio de Janeiro, os

desfiles das escolas de samba são atividades fundamentais para

a compreensão da história social e política da cidade. 

Em função das medidas sanitárias necessárias para a contenção

da pandemia da Covid-19, o  Rio de Janeiro estará privado de

realizar este ano sua mais legítima e reconhecida tradição cul-

tural: os cortejos carnavalescos e desfiles de Carnaval. É nesse

contexto que a ocupação proposta dialoga com as possibili-

dades reais de manter na pauta da cidade não apenas os

saberes da prática carnavalesca, mas também a insistência de

reafirmar os desfiles das escolas de samba como espaço de arte

múltipla e maiúscula.

Serão quatro dias de encontros onde diferentes aspectos dos

desfiles serão abordados em mesas de debates e provocações

formadas por estudiosos, pesquisadores e artistas que atuam

diretamente no universo das artes aplicadas aos desfiles.

Sexta, dia 19, das 17h às 19h
Mestre-sala e porta-bandeira

Com Matheus Olivério, Squel Jorgea e Helena Teodoro

Sábado, dia 20, das 17h às 19h
Alfabeto percussivo

Com Ari Fã, Wesley Assumpção e Luiz Antonio Simas 

Sexta, dia 26, das 17 às 19h
Paleta de cores e enredo

Com Milton Cunha, Leandro Vieira e Keyna Eleison

Sábado, dia 27, das 17h às 19h
Estereótipo do corpo feminino negro

Com Flávia Oliveira, Evelyn Bastos e Milena Wainer

CiClo de debAteS PerForMANCeS do CArNAVAl  |  Curador convidado: Leandro Vieira
Número de vagas: 30 • Inscrições em www.mam.rio/ingressos

Aos domingos o MAM oferece, com o patrocínio da

Petrobras, visitas realizadas por educadores que irão dia-

logar, compartilhar e trocar com o público olhares, leituras

e significados em torno das produções, práticas e tra-

jetórias artísticas das exposições do MAM.

Devido às medidas de higiene necessárias à mitigação 

da Covid-19, será preciso pré-agendar a visita em

www.mam.rio/ingressos. 

Capacidade: 8 pessoas por horário

Faixa etária: todas as idades

www.mam.rio/ingressos
www.mam.rio/ingressos
www.mam.rio/ingressos
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A programação online de fevereiro finaliza a mostra dedicada

ao cinema de Helena Ignez, Sinai Sganzerla e Djin Sganzerla, que

teve início em janeiro, com destaque para a exibição do longa

de estreia de Djin Sganzerla, e uma live em torno do filme.

O mês prossegue com uma mostra dedicada à produtora A Gota

Preta, criada por Renato Ranquine em 2016, e que em 2018

transformou-se também em distribuidora, reunindo uma cres-

cente e significativa carteira de filmes ligados ao universo das

artes visuais e ao cinema experimental brasileiro, cada vez mais

próximos e interconectados. 

O trabalho de A Gota Preta indica uma tendência de distribuição

audiovisual e se destaca pela coesão e qualidade dos títulos se-

lecionados para circulação comercial e cultural em circuitos

novos e digitais, muitos deles alcançando premiações nacionais

e internacionais. A Mostra A Gota Preta Filmes Apresenta reúne

dez filmes da distribuidora que serão incorporados ao acervo

da Cinemateca.

SextA, diA 5  |  doMiNgo, diA 7
Mulheres de luz própria: os filmes de Helena Ignez, Sinai Sganzerla

e Djin Sganzerla. Mulher oceano de Djin Sganzerla. Brasi-Japão,

2020. Com Djin Sganzerla, Kentaro Suyama, Stênio Garcia,

Lucélia Santos, Gustavo Falcão, Rafael Zulu, Jandir Ferrari. 99’

Classificação indicativa 14 anos

SextA, diA 5
Transmissão pelo Youtube e Facebook da Elo Company – 20h

Mulheres de luz própria: os filmes de Helena Ignez, Sinai Sganz-

erla e Djin Sganzerla. Conversa em torno de “Mulher oceano”.

Com Djin Sganzerla, Marcus Mello, Duda Kuhnert e 

Isabel Veiga. Mediação José Quental.

SextA, diA 12  |  quiNtA, diA 18
A Gota Preta Filmes Apresenta. Adeus às coisas de Ian Schuler.

Brasil, 2019. Videoarte/Experimental. 16’. Classificação Livre +

bárbara balaclava de Thiago Martins de Melo. Brasil, 2016. 

Animação. 14’. Classificação 18 anos + rasga mortalha de Thi-

ago Martins de Melo. Brasil, 2019. Animação. 14’. Classificação

16 anos + A Noite dos lanches de Ian Schuler. Brasil/Portugal,

2020. Videoarte/Experimental. 9’. Classificação Livre

SextA, diA 19  |  quiNtA, diA 25
A Gota Preta Filmes Apresenta. estudos superficiais de Gustavo

Speridião. Brasil, 2016. Experimental. 36’. Classificação Livre +

time Color de Gustavo Speridião. Brasil/França, 2020. Experi-

mental. 24’ Classificação Livre

SextA, diA 26  
A Gota Preta Filmes Apresenta. tupinambá lambido de Lucas

Parente. Brasil, 2018. Documentário Experimental. 12’. Classifi-

cação 14 anos + A cristalização de brasília de Guerreiro do Di-

vino Amor. Brasil, 2019. Experimental/Animação. 7’. Classificação

14 anos + o mundo mineral de Guerreiro do Divino Amor. Brasil,

2020. Experimental/Animação. 9’. Classificação 14 anos + 

Calypso de Lucas Parente e Rodrigo Lima. Brasil, 2018. Experi-

mental. 61’. Classificação 14 anos.

www.vimeo.com/channels/cinematecadomam

CiNeMAteCA oNliNe  |  ProgrAMAção grAtuitA

Da esquerda para a direita: Keyna Eleison, diretora artística do MAM Rio  |  Foto: Divulgação

Detalhe da exposição Helio Oiticica: a dança na minha experiência |  Foto: Fabio Souza

Helena Ignez e Rogério Sganzerla  |  Foto: Divulgação

www.vimeo.com/channels/cinematecadomam 

