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exposições

SUPERNOVA UYRA
AQUI ESTAMOS 

11 DEZ 2022 – 2 ABR 2023
Curadoria: Beatriz Lemos

AQUI ESTAMOS, da artista visual, pesquisadora, 
educadora e mestra em ecologia UYRA, reúne 
múltiplas histórias de pessoas indígenas em 
diáspora pelo território brasileiro, contadas 
por meio de sons, imagens e narrativas que se 
enraízam no espaço expositivo. A mostra  
é a terceira exposição de Supernova, programa 
de individuais no MAM Rio que oferece 
uma plataforma para a produção de arte 
contemporânea pelo Brasil. Já passaram pelo 
programa as artistas Ana Clara Tito e Sallisa Rosa. 

  saiba mais

´

´

https://mam.rio/programacao/supernova-uyra/


ATOS DE REVOLTA
OUTROS IMAGINÁRIOS  
SOBRE INDEPENDÊNCIA

17 SET 2022 – 28 MAI 2023
curadoria Beatriz Lemos, Keyna Eleison,  
Pablo Lafuente e Thiago de Paula Souza

Encarar o passado, seus símbolos, discursos 
e movimentos nos ajuda a tomar consciência 
de como os processos históricos dão forma 
ao presente. Atos de revolta: outros imaginários 
sobre independência repensa o bicentenário 
do 7 de setembro de 1822 a partir de uma 
série de levantes que antecederam a mudança 
de regime ou que ocorreram nas décadas 
subsequentes.
Na exposição, artistas contemporâneos 
compartilham espaço com obras dos acervos 
do Convento Santo Antônio, Museu Histórico 
Nacional e Museu da Inconfidência, além de 
obras de Glauco Rodrigues, do acervo do 
MAM Rio.

  saiba mais
_
A exposição Atos de revolta: outros imaginários sobre 
independência foi desenvolvida em colaboração com o Museu 
da Inconfidência, em Ouro Preto, e tem patrocínio master da 
Livelo por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

exposições

https://mam.rio/programacao/atos-de-revolta/
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MOSTRAS DE FILMES

RETROSPECTIVA CHANTAL AKERMAN
presencial e online

Herméticos, frios, difíceis são adjetivos frequentes 
para caracterizar os filmes de Chantal Akerman. 
Com o tempo, entretanto, a batalha foi vencida: 
Jeanne Dielman, de 1975, foi eleito o melhor 
filme de todos os tempos segundo sondagem da 
revista britânica Sight & Sound, no final de 2022. 
A Retrospectiva Chantal Akerman que a 
Cinemateca do MAM promove este mês é uma 
oportunidade para conhecer toda a carreira  
dessa cineasta belga, mestre da invenção formal, 
seja dentro do contexto do cinema experimental, 
da ficção convencional ou do documentário 
– ou fundindo esses descritores, como 
frequentemente fazia. 
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Akerman adorava trabalhar com a temporalidade 
dos gestos corriqueiros, como em Jeanne 
Dielman, mas adorava toda espécie de 
estilização, da minimalista à barroca,  
desenvolvida em 44 anos de carreira, do 
abstracionismo experimental de Hotel Monterey 
ao musical brechtiano Anos dourados.  
Do minimalismo interpretativo de A prisioneira 
à comédia convencional em Um divã em 
Nova York, passando pelo autodocumentário 
em Notícias de Casa, e pelo documentário 
contemplativo de Do outro lado. Uma 
problemática frequente em seus filmes é a tensão 
entre a hospitalidade caseira (que pode ser 
opressiva) e os perigos do jogar-se fora de casa. 
A retrospectiva cobre quase toda a sua carreira, 
com exibição de 22 longas-metragens e  
12 filmes de duração média ou curta, totalizando  
34 obras num total de 24 sessões. Desses, 
16 serão exibidos em versão restaurada pela 
Cinemateca Belga, entre os quais o próprio 
Jeanne Dielman, e Notícias de Casa, que 
também apareceu entre os 100 melhores filmes 
da sondagem S&S. 
_ 

A Retrospectiva Chantal Akerman tem o apoio da 
Cinémathèque royale de Belgique – CINEMATEK e  
da Fondation Chantal Akerman.

cinemateca



CINE POP 2023 presencial

Toda segunda sexta-feira do mês a Cinemateca 
do MAM, em parceria com o 1ª CAS – Primeira 
Coordenadoria de Assistência Social da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, apresenta a 
sessão Cine POP. Voltada para pessoas em 
situação de rua, a sessão apresenta uma obra  
do cinema brasileiro seguida de conversa
_

Sessão em parceria com o Centro Pop Barbara Calazans 
(1ª CAS – Primeira Coordenadoria de Assistência Social da 
Secretaria Municipal de Assistência Social)

SESSÕES COM MITRA FARAHANI 
presencial

Mitra Farahani é uma cineasta e pintora iraniana. 
Mais recentemente, ficou conhecida por ter 
realizado Até sexta, Robinson, documentário  
de 2022 que documenta a conversa virtual  
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entre Jean-Luc Godard e o diretor iraniano 
Ebrahim Golestan. Farahani atua em diversas 
frentes do cinema, seja como produtora, 
nos últimos longas de Godard, seja como 
coordenadora de restauração de filmes iranianos 
importantes, como o clássico A casa é negra  
de Forough Farrokhzad.  
As duas sessões com Mitra Farahani, que estará 
presencialmente na Cinemateca, serão uma 
ótima chance de conhecer mais sobre essa 
talentosa e multifacetada artista.
_

As sessões com Mitra Farahani tem o apoio da Mutual Films, 
Instituto Moreira Salles (IMS) e Programa de Pós-graduação 
em Artes Visuais/EBA-UFRJ

HOMENAGEM A MICHAEL SNOW 
presencial

Nome mais conhecido do chamado Cinema 
Estrutural, o cineasta e artista visual Michael 
Snow faleceu em 5 de janeiro de 2023.  
Artista multifacetado (era também músico, 
escultor, fotógrafo), seu trabalho em cinema 
surgiu fulminante no meio do cinema 
experimental, por seu caráter conceitual e 
sistemático, forçando os limites da atenção 
do espectador e buscando pontos de vista 
improváveis da câmera, até atingir seu limite 
com as três horas de A região central, de 
1971. A Cinemateca do MAM exibe a primeira 
obra-prima de Snow, o média-metragem 
Comprimento de onda, e complementa a 
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sessão com outra obra de gênio e rigor, o 
também antológico <–> (também conhecido 
como Back and forth ou Vai e volta), com uma 
câmera fazendo panorâmicas-chicote sem parar, 
à esquerda e à direita.

GÊNEROS AO REDOR DO MUNDO
Comédia, film noir, musical, giallo, artes marciais, 
melodrama, faroeste e adiante! Os gêneros são 
o atestado de comunicação eficiente entre a 
indústria e seu público, vivendo entre os motivos 
recorrentes e a necessidade de constante 
reinvenção. Em março, passearemos pelo 
melodrama italiano dos anos 1940 – 50, com  
um mestre do gênero, Raffaello Matarazzo, e seu 
clássico Mulher tentada (Catene, 1949).

INCONTORNÁVEIS
Há certos diretores, certos filmes, certas 
cinematografias que são essenciais à 
compreensão do cinema como arte, como 
linguagem e como história. Filmes e cineastas 
que precisam ser periodicamente exibidos, e 
vistos em sala de cinema porque só dessa forma 
atingem a plenitude de sua força expressiva.  
A essas obras damos o nome incontornáveis, e 
o incontornável deste mês é A roda da fortuna 
(The Band Wagon, 1953), de Vincente Minnelli, 
com Fred Astaire e Cyd Charisse, certamente o 
musical mais doidivanas e surrealista produzido 
pela Hollywood clássica.

cinemateca
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ACONTECEU 100 ANOS ATRÁS
Faz parte do trabalho de uma cinemateca 
manter viva a memória do cinema em todas as 
suas épocas, Este programa contínuo permite 
ao frequentador do MAM conhecer mais 
profundamente o panorama do que acontecia 
há um século nas telas do mundo, dos grandes 
clássicos até filmes de menor notoriedade, mas 
de inegável importância histórica. Começando  
a saga por 1923, apresentamos o único  
longa-metragem dirigido por Charles Chaplin 
que não era protagonizado por ele. Trata-se de 
Casamento ou luxo (A Woman of Paris, 1923), 
feito para Edna Purviance brilhar.



PROGRAMAÇÃO 
PRESENCIAL
AUDITÓRIO 
COSME ALVES NETTO

  reserve seu ingresso

QUI 2 MAR . 18h30
incontornáveis A Roda da fortuna The Band 
Wagon, de Vincente Minnelli. EUA, 1953. Com Fred 

Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant. 110’. Exibição em mp4 

(H264).  

SEX 3 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Exploda minha cidade 
Saute ma ville, de Chantal Akerman. Bélgica, 1971. 

Com Chantal Akerman. 13’ + O quarto La Chambre, 
de Chantal Akerman. Bélgica, 1972. Com Chantal 

cinemateca | presencial
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Akerman. 11’ + Hotel Monterey Hôtel Monterey,  
de Chantal Akerman. Bélgica/EUA, 1973. 65’.  

Exibição em DCP. 

SÁB 4 MAR . 15h10
aconteceu 100 anos atrás Casamento ou luxo  
A Woman of Paris, de Charles Chaplin. EUA, 1923. 

Com Edna Purviance, Carl Miller, Adolphe Menjou. 82’. 

Exibição em mp4 (H264).  

SÁB 4 MAR . 17h
retrospectiva chantal akerman Jeanne Dielman 
Jeanne Dielman, 23, Quai du commerce, 1080 
Bruxelles, de Chantal Akerman. Bélgica/França, 1975. 

Com Delphine Seyrig, Jan Decorte, Jacques Doniol-Valcroze. 

202’. Exibição em DCP.  

DOM 5 MAR . 16h
retrospectiva chantal akerman 15 de agosto  
Le 15/8, de Chantal Akerman e Samy 
Szlingerbaum. Bélgica/França, 1975. Com Chantal 

Akerman, Chris Myllykos e Samy Szlingerbaum + Eu, tu,  
ele, ela Je tu il elle, de Chantal Akerman.  
Bélgica/França, 1974. Com Chantal Akerman, Niels Arestrup, 

Claire Wauthion. 86’. Exibição em DCP.  

DOM 5 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Notícias de casa  
News from Home, de Chantal Akerman.  
Bélgica/França/Alemanha Ocidental, 1976. 85’. Exibição em 

DCP.  Sessão comentada por Patrícia Mourão. 

cinemateca | presencial



QUA 8 MAR 19h
lançamento Onde mora você em mim, de Sandra 
Seixas. Brasil, 2023. Com Angel Vianna, Ilka Nazareth,  

Fred Paredes, Luciano Bicalho e Letícia Teixeira. 15’.  

Exibição em mp4 (H264) + performance.  

QUI 9 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Os encontros de Anna 
Les Rendez-vous d’Anna, de Chantal Akerman. 
França/Bélgica/Alemanha Ocidental, 1978. Com Aurore 

Clément, Helmut Griem, Magali Noël. 128’. Exibição em DCP. 

 Sessão comentada por Matheus Zenom.

SEX 10 MAR . 14h
cine pop – secretaria municipal de assistência social  
Eu, tu, eles, de Andrucha Waddington. Brasil, 

2000. Com Regina Casé, Stênio Garcia e Lima Duarte. 107’. 

Exibição em DVD.  + conversa. 

cinemateca | presencial
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SEX 10 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Toda uma noite  
Toute une nuit, de Chantal Akerman.  
Bélgica/França/Holanda/Canadá, 1982. Com Aurore Clément, 

Tchéky Karyo, Samy Szlingerbaum. 90’. Exibição em DCP. 

Sessão comentada por Gabriel Linhares Falcão.

SÁB 11 MAR . 16h30
gêneros aoredor do mundo Mulher tentada Catene, 
de Raffaello Matarazzo. Itália, 1949. Com Amedeo 

Nazzari, Yvonne Sanson, Aldo Nicodemi. 94’. Exibição em 

mp4 (H264).  

SÁB 11 MAR . 18h30
sessões com mitrafarahani Fifi grita de alegria  
Fifi Az Khoshhali Zooze Mikeshad, de Mitra 
Farahani. Irã/EUA/França, 2013. Com Bahman Mohasses. 

96’. Exibição em DCP + A casa é escura Khaneh siah 
ast, de Forough Farrokhzad. Irã, 1963. 20’. Exibição 

em DCP.  + debate com Mitra Farahani.

DOM 12 MAR . 15h50
retrospectiva chantal akerman Os anos 80  
Les Années 80, de Chantal Akerman. Bélgica, 1983. 

Com Aurore Clément, Magali Noël, Chantal Akerman. 82’. 

Exibição em DCP. 

DOM 12 MAR . 17h40
retrospectiva chantal akerman Anos dourados 
Golden Eighties, de Chantal Akerman. Bélgica/

França/Suíça, 1986. Com Lio, Pascale Salkin, Delphine Seyrig. 

cinemateca | presencial



96’. Exibição em DCP + Hotel das Acácias  
Hôtel des Acacias, de Chantal Akerman e 
Michèle Blondeel. Bélgica, 1982. Com Yves Hanchar, 

François Vanderveken, Isabelle Willems. 42’. Exibição em DCP.  

 Sessão comentada por Juliano Gomes.

TER 14 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Um divã em Nova 
York Un divan à New York, de Chantal Akerman. 
França/Alemanha/Bélgica, 1996. Com Juliette Binoche, 

William Hurt, Stephanie Buttle. 108’. Exibição em mp4 (H264) 

 Sessão comentada por Carolina Amaral.

QUA 15 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Cartas para casa 
Letters Home, de Chantal Akerman. França, 1986. 

Com Coralie Seyrig, Delphine Seyrig. 104’. Exibição em mp4 

(H264). 

cinemateca | presencial
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QUI 16 MAR . 16h
na tela: figuras, máscaras, fantasmas Aula + exibição 
de filmes com Philippe-Alain Michaud, curador da 

coleção de filmes do Centro Georges Pompidou. 

QUI 16 MAR . 18h30
homenagem a michael snow Comprimento de onda 
Wavelength, de Michael Snow. Canadá/EUA, 1967. 

46’ + < – >, de Michael Snow. Canadá, 1969. 52’. 

Exibição em mp4 (H264). 

SEX 17 MAR . 18h30
sessões com mitra farahani Até sexta, Robinson  
À vendredi, Robinson, de Mitra Farahani. França/

Suíça, 2022. Com Jean-Luc Godard, Ebrahim Golestan. 96’ 

+ As colinas de Marlik Tappe-haye Marlik, de 
Ebrahim Golestan. Irã, 1963. 15’. Exibição em DCP. 

Sessão seguida de debate com a realizadora.

cinemateca | presencial
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SÁB 18 MAR . 17h
retrospectiva chantal akerman Histórias da América: 
comida, família e filosofia Histoires d’Amérique: 
Food, Family and Philosophy, de Chantal 
Akerman. Bélgica/França, 1989. Documentário. 92’.

Exibição em DCP. 

SAB 18 MAR . 19h
retrospectiva chantal akerman Noite e dia Nuit et 
jour, de Chantal Akerman. Bélgica/França/Suíça,  

1991. Com Guilaine Londez, Thomas Langmann, François 

Negret. 92’. Exibição em mp4 (H264).  Sessão comentada 

por Lucas Saturnino.

DOM 19 MAR . 17h
retrospectiva chantal akerman Sul (Sud ), de Chantal 
Akerman. França/Bélgica, 1999. Documentário. 71’. 

Exibição em mp4 (H264). 

DOM 19 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Do outro lado  
De l’autre côté, de Chantal Akerman. França/

Bélgica/Austrália/Finlândia, 2002. Documentário. 99’.  

Exibição em mp4 (H264).  Sessão comentada por Bel Veiga.

TER 21 MAR . 18h30
pré-estreia A Deus, de José Eduardo Lins, Rapha 
Grumser, Thassilo Weber. Brasil, 2023. Com Marília 

Coelho, Jeffinho Farias, Luciana Gomes, Raphael Vianna, 

Vicente Demier, Beth Lammas. 15’. Exibição em mp4 (H264). 

 Sessão seguida de apresentação do grupo Palma Mater.

cinemateca | presencial



TER 21 . 16h
retrospectiva chantal akerman 15 de agosto  
(Le 15/8), de Chantal Akerman e Samy 
Szlingerbaum. Bélgica/França, 1975. 42’. Exibição em 

DCP + Eu, tu, ele, ela (Je tu il elle), de Chantal 
Akerman. Bélgica/França, 1974. Exibição em DCP. 

QUA 22 . 14h50
retrospectiva chantal akerman Jeanne Dielman  
(Jeanne Dielman, 23, Quai du commerce, 1080 
Bruxelles), de Chantal Akerman. Bélgica/França, 1975. 202’. 

Exibição em DCP. 

QUI 23 16h30
retrospectiva chantal akerman Notícias de casa  
(News from Home), de Chantal Akerman. Bélgica/

França/Alemanha Ocidental, 1976. 85’. Exibição em DCP. 

SEX 24 16h
retrospectiva chantal akerman Os encontros de Anna 
(Les Rendez-vous d’Anna), de Chantal Akerman. 
França/Bélgica/Alemanha Ocidental, 1978. 128’. Exibição  

em DCP. 

QUA 22 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Um dia Pina 
perguntou… Un jour Pina a demandé, de Chantal 
Akerman. França/Bélgica, 1983. Com Pina Bausch. 57’ + 
Com Sonia Wieder-Atherton Avec Sonia Wieder-
Atherton, de Chantal Akerman. França, 2003. Com 

cinemateca | presencial



Sonia Wieder-Atherton, Imogen Cooper, Alexie Coussemans. 

41’. Exibição em mp4 (H264).  Sessão comentada por  

Andrea França.

QUI 23 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Sinto fome, sinto 
frio J’ai faim, j’ai froid, de Chantal Akerman. 
França, 1984. Com Maria de Medeiros e Pascale Salkin. 12’+ 
A preguiça La Paresse, de Chantal Akerman. 
França, 1986. Com Chantal Akerman. 14’ + Retrato de 
uma garota do fim dos anos 60 em Bruxelas 
Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 
à Bruxelles, de Chantal Akerman. França, 1994. Com 

Circé Lethem, Julien Rassam, Joëlle Marlier. 59’ + Cair da 
noite em Xangai Tombé de nuit sur Shanghai, de 
Chantal Akerman. Portugal/Tailândia, 2007. 15’. Exibição 

em mp4 (H264).  Sessão comentada por Fábio Andrade.

SEX 24 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman A prisioneira  
La Captive, de Chantal Akerman. França/

Bélgica, 2000. Com Sylvie Testud, Stanislas Merhar, Olivia 

Bonamy.118’. Exibição em mp4 (H264).  Sessão comentada 

por Ruy Gardnier.

SÁB 25 MAR . 17h
retrospectiva chantal akerman O homem da mala 
L’Homme de la valise, de Chantal Akerman. 
França, 1984. Com Chantal Akerman, Jeffrey Kime. 60’ + 
A mudança Le Déménagement, de Chantal 
Akerman. França, 1993. Com Sami Frey. 37’. Exibição em 

mp4 (H264).  

cinemateca | presencial



SAB 25 MAR . 19h
retrospectiva chantal akerman Amanhã fazemos 
mudança Demain on déménage, de Chantal 
Akerman. França/Bélgica, 2004. Com Sylvie Testud, Aurore 

Clément, Jean-Pierre Marielle. 110’. Exibição em mp4 (H264).  

 Sessão comentada por Pedro Henrique Ferreira.

DOM 26 MAR . 16h50
retrospectiva chantal akerman Lá Là-bas, de Chantal 
Akerman. Bélgica/França, 2006. Com Chantal Akerman. 

78’. Exibição em mp4 (H264).  

DOM 26 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Do leste D’est,  
de Chantal Akerman. Bélgica/França/Portugal, 1993. 

Com Natalia Chakhovskaia. Documentário. 107’. Exibição em 

DCP.   Sessão comentada por Paula Mermelstein.
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QUA 29 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman A loucura de Almayer 
La Folie Almayer, de Chantal Akerman. Bélgica/

França, 2011. Com Stanislas Merhar, Marc Barbé, Aurora 

Marion. 127’. Exibição em DCP.  

QUI 30 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Não é um filme 
caseiro No Home Movie, de Chantal Akerman. 
Bélgica/França, 2015. Com Chantal Akerman, Natalia 

Akerman, Sylvaine Akerman. 115’. Exibição em DCP.   

Sessão comentada por Patricia Machado.

SEX 31 MAR . 18h30
retrospectiva chantal akerman Chantal Akerman por 
Chantal Akerman, de Chantal Akerman. França/

Bélgica, 1996. Com Chantal Akerman. 64’. + Diz pra mim 

(Dis-moi), de Chantal Akerman. França, 1980. Com Natalia 

Akerman, Chantal Akerman. 45’. Exibição em mp4 (H264).  



PROGRAMAÇÃO 
ONLINE

  assista aos filmes gratuitamente no Vimeo

RETROSPECTIVA CHANTAL AKERMAN
TER 7 MAR . 19h  
YouTube e Facebook do MAM Rio
Debate com Patrícia Mourão e Luiz Carlos 
Oliveira Jr. sobre os primeiros longas-metragens 
da cineasta. Mediação Ruy Gardnier.

RETROSPECTIVA NILSON PRIMITIVO
O cineasta Nilson “Primitivo” Gonzalez (1967–
2022) recriou o cinema marginal com poesia e 
crítica. Sem passagem por cursos de cinema e na 
contramão da produção audiovisual patrocinada, 
Nilson Primitivo realizou seus filmes utilizando 
uma metodologia própria. Autor de um cinema 
radical, grande parte rodado em 16mm com 
uma câmera Bolex à corda, utilizada na Segunda 
Guerra Mundial pelo avô de um amigo, e sobras 
de negativo vencido revelados de forma caseira 
e improvisada. “Está tudo muito limpinho, 
precisamos do defeito”, gostava de dizer. Nilson 
Primitivo fazia um cinema essencialmente gráfico, 
marcado por subversões de todo tipo, construído 
a partir de perfomances antinarrativas, com 
atores e não-atores, e colagens de diferentes 
materiais sonoros e cinematográficos. Falecido 
precocemente em 7 de setembro de 2022, 

cinemateca | online
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Nilson teve homenagem presencial na sala da 
Cinemateca do MAM em outubro e, agora, 
sua mostra se estende ao território online, com 
ampliação da seleção de filmes. A programação 
continua no mês de março.

1 – 7 MAR
sessão 3 – pé de veludo Deus e o diabo na ponta do 
pé de Marcelo Colaiacovo e Nilson Primitivo. São 

Paulo, 2017. Com André Whoong, Djin Sganzerla, Alexandre 

Bamba, Carcarah. 52’ + Coração das trevas de 
Marcelo Colaiacovo e Nilson Primitivo. São Paulo, 

2017. Com Alice Ruegg, Carlos Eduardo Miranda, José Mojica 

Marins. 22’. 

sessão 4 – videoclipes Clipes para os grupos Los Hermanos, 

Cabelo, Demillus & Duloren, Power Plants, Botika e outros. 

REVISTA AURORA
20 – 26 MAR 
cineclube aurora Amadores do Futebol de Eduardo 
Baggio. Brasil, 2009. Documentário. 

QUA 22 MAR . 20h
no YouTube e Facebook do MAM Rio 
cineclube aurora Cinema e questões sociais 
brasileiras através do futebol. Conversa com Victoria 

Pereira, Paulo Victor Costa, PH Gomes, Lucas Honorato.

cinemateca | online
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RESIDÊNCIA 2023
PROFESSOR-PESQUISADOR 
A Residência Professor-pesquisador é um 
programa voltado para professores de qualquer 
disciplina atuantes em escolas da rede municipal 
de ensino do município do Rio de Janeiro 
Buscamos pessoas interessadas em arte, cultura  
e educação.
Serão selecionados 10 professoras/es da rede 
municipal de ensino para uma residência 
formativa com duração de seis meses, que por 
meio de encontros remotos coletivos e individuais 
irão desenvolver projetos e metodologias que 
tenham como objeto as intersecções entre arte, 
educação e cultura digital. 
Como resultado, cada residente deve desenvolver 
um projeto para ser executado nas escolas da 
rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.

cursos e atividades
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CRONOGRAMA
Abertura das inscrições: 8 mar 2023
Encerramento das inscrições: 6 abr 2023
Convocatória para as entrevistas: 14 abr 2023
Entrevistas: 17 – 19 abr 2023
Divulgação do resultado: 20 abr 2023
Início da residência: 26 abr 2023
Final da residência: 27 out 2023

Remuneração pesquisa: R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) mensais, perfazendo o total de 
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
Perfil: Pessoa que lecione qualquer disciplina, 
em regência, atuante em escola da rede 
municipal de ensino do município do Rio 
de Janeiro. Duas vagas são destinadas 
prioritariamente a pessoas moradoras do bairro 
Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro.

 saiba mais

 edital
_
O projeto Residência Professor Pesquisador é patrocinado 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria 
Municipal de Cultura, Adam Capital, Concremat, Globo e 
Multiterminais por meio da Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura - Lei do ISS RJ.

http://https://mam.rio/residencias/residencia-professor-pesquisador-2023/
http://https://mam.rio/wp-content/uploads/2023/02/Convocato%CC%81ria-2023-Reside%CC%82ncia-_-Professor-pesquisador_ate%CC%81-dia-7.pdf
https://form.typeform.com/to/NBAovxg2


ZONA ABERTA oficina 

SÁB 4 MAR . 10h – 12h
Oficina de Máscaras
A educadora Shion L propõe a criação de 
máscaras a partir de diferentes recortes, formas  
e cores, inspiradas pelo carnaval deste ano.
ponto de encontro: pilotis | por ordem de chegada 
classificação indicativa: livre

SÁB 11 MAR . 10h – 12h
Desenho de observação
Nesta oficina com o educador Daniel Bruno,  
as pessoas participantes irão caminhar pelos 
jardins do MAM explorando sua natureza e 
arquitetura, praticando diferentes exercícios  
de observação e desenho.
ponto de encontro: pilotis | por ordem de chegada 
classificação indicativa: livre 

cursos e atividades



SÁB 18 MAR . 10h – 12h
Oficina de barulho 
Tendo como base a imersão musical e a 
percepção dos sons ocultos presentes em  
nosso entorno, a atividade conduzida por  
Noan Moreira, da equipe do MAM Rio, traz  
uma provocação para que possamos utilizar a 
audição como sentido primário por meio dos 
sons existentes na natureza e que nos remetem  
a sentimentos, memórias e afetos.
ponto de encontro: pilotis | por ordem de chegada 
classificação indicativa: livre

SÁB 25 MAR . 10h – 12h
Histórias do parque
Nesta oficina serão desenhadas pequenas 
histórias baseadas na observação do parque: 
as pessoas, as plantas e os animais. Com o 
educador Daniel Bruno, da equipe do  
MAM Rio, o público poderá criar histórias em 
quadrinhos, livros ilustrados ou inventar  
diferentes formatos de histórias.
ponto de encontro: pilotis | por ordem de chegada 
classificação indicativa: livre 

cursos e atividades



cursos e atividades

ANIMAM – Anita Malfatti 
A artista Anita Malfatti e sua obra são temas 
do filme de animação produzido na Residência 
AniMAM: Pesquisa em Artes e criado pelos 
residentes Alexandre Pina e Oderiê Chá-Yua, 
responsáveis pela animação e pela música, 
respectivamente. A residência, coordenada 
por Renata Sampaio, Lais Daflon e Shion L, 
com produção executiva de Ualace Miliorini, 
acompanhou o desenvolvimento de quatro 
animações voltadas principalmente para crianças, 
mas interessantes para todos os públicos, tendo 
artistas e suas obras presentes nas coleções  
do MAM Rio como tema.

A partir de 15 MAR

  assista 
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https://mam.rio/educacao/animam/
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VISITAS AGENDADAS

QUI e SEX . 10h e 14h presencial 
TER . 10h e 14h online 
As visitas agendadas têm duração de uma hora 
e são voltadas para grupos de escolas, ONGs, 
dentre outras instituições, para visitar e conversar 
sobre a exposição “Atos de Revolta: outros 
imaginários sobre independência” ou sobre a 
história e arquitetura do MAM Rio. Os grupos 
são acompanhados de educadores do MAM Rio. 
Pessoas com deficiência são sempre bem-vindas. 
Horários disponíveis no mês de abril.
45 vagas | duração 1h 
ponto de encontro na bilheteria 
classificação indicativa: livre

  agende sua visita presencial 
para o mês de abril

VISITAS MEDIADAS

SÁB . 15h e DOM . 11h30 e 15h 
Uma volta pelas exposições 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?

ponto de encontro na bilheteria | distribuição de pulseiras 30min antes 
classificação indicativa: livre

visitas educativas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajeiEjX0vjSxg4WwWONaTFUYOlo1BrtsXLQfcsTgYK-6FIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajeiEjX0vjSxg4WwWONaTFUYOlo1BrtsXLQfcsTgYK-6FIA/viewform?usp=sf_link


DOM . 13h30
Arquitetura e paisagismo do MAM Rio  
com foco no prédio e nos jardins do MAM Rio, 
projetados por Affonso Eduardo Reidy e Roberto 
Burle Marx, respectivamente, investigando 
arquitetura e paisagismo como arte.
ponto de encontro na bilheteria | distribuição de pulseiras 30min antes 
classificação indicativa: livre

visitas educativas
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outros eventos 

ORQUESTRA PETROBRAS
SÁB . 25 MAR . 11h 
No mês da mulher, o Grupo de Câmara da 
Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta o 
concerto Chiquinha, uma alma livre – Tributo 
a Chiquinha Gonzaga. Sob a regência do 
maestro Eliézer Rodrigues, o Grupo de Câmara, 
composto por instrumentistas de sopro e 
percussão, apresenta 12 composições de 
Chiquinha Gonzaga.
Ponto de encontro: pilotis do MAM Rio | Classificação indicativa: livre

 



EXPOSIÇÕES
segundas, terças e quartas  fechado

quintas, sextas e sábados  10h – 18h

domingos  11h – 18h
horário exclusivo para visitação de pessoas  
com deficiência intelectual  10h – 11h

feriados exceto aos domingos  10h – 18h

INGRESSOS
A entrada é gratuita, com contribuição sugerida.
Ingressos online ou direto na bilheteria.

valores sugeridos
R$ 20 inteira (adultos)
R$ 10 meia entrada (+60, estudantes e crianças)

  reserve seu ingresso

ENDEREÇO
Av. Infante Dom Henrique, 85
Aterro do Flamengo – Rio de Janeiro

https://mamrio.byinti.com/#/ticket/


REDES SOCIAIS

CINEMATECA
Filmes, debates, conversas, cursos e pesquisa.

 confira a programação presencial e online 

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

    Livre para todos os públicos

    Não recomendado para menores de 10 anos

    Não recomendado para menores de 12 anos

    Não recomendado para menores de 14 anos

    Não recomendado para menores de 16 anos

    Não recomendado para menores de 18 anos

https://mam.rio/
https://vimeo.com/channels/cinematecadomam
https://twitter.com/mam_rio
https://www.facebook.com/museudeartemodernarj/
https://www.youtube.com/c/MAMRio
https://open.spotify.com/show/1DmFQCqgGacQRaJQQwmSWI
https://www.tiktok.com/@mam.rio
https://www.instagram.com/mam.rio/
https://mam.rio/cinemateca/agenda/este-mes/


PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO  
EM ARTES VISUAIS
Em razão de reestruturação interna, o acesso 
aos acervos documentais e bibliográficos 
está temporariamente suspenso. Para mais 
informações sobre o retorno do atendimento 
ou cessão de imagem, escreva para 
pesquisa@mam.rio. 

  saiba mais 

AGENTE MAM RIO
Com o novo programa de participação do 
museu, você fica por dentro de tudo o que 
acontece por aqui. A partir de R$ 95 por ano, 
você pode acessar benefícios como: entrada 
ilimitada nas exposições com acompanhante, 
desconto no Clube de Colecionadores, na 
Loja MAM Rio e em instituições parceiras, 
e acompanhar uma programação especial 
de visitas e encontros.

  conheça os benefícios 

https://mam.rio/pesquisa-documentacao/
https://mam.rio/agente/


IMAGENS
capa detalhe da obra Só vou ao Leblon a negócios, 
Arjan Martins, 2016 | foto Fabio Souza/MAM Rio   
pág 3 Público na exposição Atos de revolta | foto 
Fabio Souza/MAM Rio  pág 4 Público na exposição 
AQUI ESTAMOS | foto Fabio Souza/MAM Rio   
pág 6 filme Jeanne Dielman | imagem de divulgação   
págs 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18 e 22 | imagens de 
divulgação  pág 26 foto Fabio Souza/MAM Rio  
pág 27 Residência Professor-pesquisador | imagem 
divulgação  pág 29 foto Fabio Souza/MAM Rio   
pág 31 AniMAM, Anita Malfatti  págs 32, 34, 35 e 36 
foto Fabio Souza/MAM Rio



programação sujeita a alterações | última atualização em 14 de março de 2023 


