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Festas Juninas
29/06

22/06

13h
Arraiá Solidário Casa de Apoio à Criança com
Câncer de Santa Teresa 2019
Colégio Sion - Rua Cosme Velho, 98, Cosme Velho
ENTRADA: R$ 15 + 1kg de alimento não
perecível

14h às 20h
Arraiá Sesc Arena Carioca 3
Parque Olímpico da Barra- Av. Embaixador
Abelardo Bueno
ENTRADA: 1kg de alimento não perecível

Comidas típicas, brincadeiras e quadrilha.

Apresentações de quadrilhas, show com os grupos
Forroçacana, Trio Pernambuco e Os Mambembes
Quadrilha.

29 e 30/06

10h às 18h
II São João Cultural do Museu Janete Costa de
Arte Popular
Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá – Niterói
ENTRADA FRANCA

24 e 25/06

14h às 22h
Festa Junina de Icaraí
Praça Raul de Oliveira Rodrigues (Largo do
Marrão, Niterói)
ENTRADA FRANCA

Quem for, além de se divertir com muita música e
dança, poderá conferir a exposição “Piauí, entre
Anjos e Palmeiras” e ainda aproveitar as
barraquinhas de comidas típicas e artesanatos a
preço popular.

Venha desfrutar das barracas de comidas típicas,
brinquedos, brincadeiras juninas, correio do amor,
atrações infantis e shows de forró e sertanejo.

29 e 30/06

24 e 25/06

15h às 22h
Festa Junina do Imperator
Rua Dias da Cruz, 170, Méier
ENTRADA FRANCA (sujeito a lotação)

14h às 22h
Arraiá do Shopping Itaipu Multicenter
Est. Francisco da Cruz Nunes, 6501, Itaipu, Niterói
ENTRADA FRANCA

A tradicional Festa Junina do Imperator ocupará
todo o Centro Cultural. No Teatro, se apresentam
os grupos de forró Os Três Paraibanos e Pimenta
do Reino, além da DJ Edna, residente dos forrós
mensais do Imperator e a quadrilha da Balleto
Escola de Dança.

Barraquinhas, food trucks, brincadeiras e
quadrilha. Shows de Severino e Sua Gente, Léo
Lemos e João Gabriel.

28/06

29 e 30/06

18h
MAR de Música
Museu de Arte do Rio - Praça Mauá, 5
ENTRADA: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

16h as 22h
Arraiá Sesc Madureira
Rua Ewbank da Câmara, 90 – Madureira
ENTRADA: R$ 2

Neste mês, o MAR de Música será em clima de festa
junina! O Sexteto Sucupira apresentará no pilotis
do museu o show Forró Jazz Cigano Tropical, que
remete a heranças culturais Ibéricas, com influências
africanas, orientais e indígenas, assim como choro,
música caribenha e jazz, evidenciando todo o seu
potencial multiétnico em constante renovação. A
abertura fica por conta do grupo Virimexe, que irá
trazer clássicos das festas juninas tradicionais.
Classificação livre.

Festejo com muita dança, música, apresentação de
quadrilhas, comidas típicas, brincadeiras, oficinas
de arte, animação cultural, feira de artesanato e
shows de forró. O Arraiá Sesc Madureira contará
com a apresentação poética Varal de Ideias, da
contação de histórias do Cordel da Lua Madrinha,
show musical com os grupos Multibloco Junino e
Forróçacana.

5, 6 e 7/07
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16h as 22h

Festa Julina do Retiro dos Artistas
Cidade das Artes - Av. das Américas, 5300, Barra
da Tijuca
ENTRADA: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Crianças até 6 anos não pagam. Os ingressos à
venda no site www.pdvdigital.com.br e na
bilheteria do Retiro dos Artistas. Compre o seu
ingresso com valor de meia-entrada levando um
litro de leite ou apresentando o seu RIOCARD no
dia do evento.

Parque Olímpico de Deodoro
Estrada Marechal Alencastro, 1357 - Ricardo de
Albuquerque
ENTRADA FRANCA

12, 13 e 14/07

12h as 23h
Arraiá do Shopping Downtown
Av. das Américas, 500, Barra da Tijuca
ENTRADA FRANCA

A Cidade das Artes se prepara para receber, pela
primeira vez, a tradicional Festa Julina do Retiro
dos Artistas. Serão três dias especiais, com a
participação de grandes nomes da nossa música
popular brasileira. A festa é a maior fonte de
renda da instituição, e o lucro obtido ajuda nos
custos de manutenção por pelo menos quatro meses,
uma vez que o Retiro vive apenas de doações.

Food trucks com comidas típicas, muita música,
quadrilha e brincadeiras. Entrada franca.

5, 6 e 7/07

12h as 23h
Arraiá do Shopping Downtown
Av. das Américas, 500, Barra da Tijuca
ENTRADA FRANCA
Food trucks com comidas típicas, muita música,
quadrilha e brincadeiras. Entrada franca.

6, 7, 8 e 9/07

12h as 23h
Arraiá do Araribóia
Horto do Fonseca - Alameda São Boaventura, 770,
Fonseca – Niterói
ENTRADA FRANCA
Barraquinhas, quadrilha, parque infantil e feira de
artesanato. Shows de Molejo, Leo Lemos, Severino
e Sua Gente e muito mais.

6 e 7/07

14h as 21h
Arraiá Sesc Copacabana no Planetário da Gávea
Rua Vice-governador Rúbens Berardo, 100, Gávea
ENTRADA FRANCA

6 e 7/07

14h as 21h
Arraiá Sesc São Gonçalo
Av. Pres. Kennedy, 755, Estrela do Norte - São
Gonçalo
ENTRADA FRANCA

6 e 7/07

14h as 21h
Arraiá Sesc Parque Radical
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Música
19/06

Tem Amor e Fernamda Ca em uma dobradinha
lindíssima! Tem Amor vem tocando canções dos dois
EP´s já lançados e algumas surpresas que estarão
do novo disco da Banda, previsto pra esse ano. A
banda, pauta suas canções na fonte inesgotável do
amor, em todas as suas formas e tem o trompete
como um instrumento tônico, que aparece em quase
todas as canções, na mistura de rock, MPB e outras
cositas más! Fernamda Ca traz em seu repertório
músicas autorais e releituras que marcaram sua
trajetória, passeando com desenvoltura pelo pop,
rock e MPB, aliando de maneira singular,
suavidade e energia explosiva. Ingressos: R$30
(inteira) e R$15 (meia) em www.sympla.com.br.

12h30min
Projeto Música no Museu: Suelio Brendo Santos
Almeida
Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Primeiro de
Março, 66, Centro
ENTRADA FRANCA
O artista apresenta ao público um repertório de
clássicos internacionais ao piano.

19/06

18h
Jazz nas Ruínas com Rogério Guimarães
Quarteto
Parque das Ruínas - Rua Murtinho Nobre, 169,
Santa Teresa
ENTRADA FRANCA
Venha para Santa Teresa curtir um bom Jazz em
um dos pontos turísticos do bairro e da cidade. O
Parque das Ruínas tem um visual maravilhoso e uma
arquitetura única, uma atmosfera perfeita para
uma noite de Jazz.

19/06

19h
Tiago Cosmo e Karolin Broosch – Uma Cabeça
Cheia de Sonhos
Theatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de
Novembro, 35, Centro – Niterói
ENTRADA: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
Os violinistas Tiago Cosmo e Karolin Broosch
apresentam a sua história de amor pela música e
confiança no poder da inclusão social através dela.
Os dois se conheceram em 2007, durante uma turnê
da orquestra Oslo Camerata em Niterói. Depois,
em 2009, se encontraram novamente em um
trabalho pedagógico e artístico com a Orquestra
de Cordas da Grota. Desde então, os dois não se
separaram mais.

21/06

"Fête de la Musique" na Barca
Concentração às 16h30min em frente ao Espaço
Cultural Correios de Niterói (Av. Visconde do Rio
Branco, 481, Centro - Niterói)
ENTRADA: R$ 6,30 (tarifa) ou R$ 5,15 (Bilhete
Único)
A "Fête de la Musique" no Rio de Janeiro terá
cortejo de músicos de barca saindo de Niterói. Entre
eles, Choro na Rua, Kiko Horta e Marquinhos de
Oswaldo Cruz, tocando músicas brasileiras e
francesas. Os shows continuam na Praça XV com as
participações do cantor Ricardo Villas e do cantor
congolês Zola Star.

20/06

18h30min
Banda Tem Amor + Fernamda Ca
Parque das Ruínas - Rua Murtinho Nobre, 169,
Santa Teresa
ENTRADA: R$30 (inteira) e R$15 (meia), à venda
em www.sympla.com.br

22/06
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18h
Projeto Música no Museu: Escola Superior da
Música de Mälmo, Suécia com regência de Daniel
Hansson
Basílica da Imaculada Conceição – Praia de
Botafogo, 266, Botafogo
ENTRADA FRANCA

Duo Luiz Bomfim & Regina Lacerda (barítono e
piano)
Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Primeiro de
Março, 66, Centro
ENTRADA FRANCA
Os artistas apresentam ao público um recital de
canto e piano com árias e canções.

Os artistas apresentam ao público um repertório de
clássicos internacionais.

27/06

15h
Duo Angela Carvalho & Claudio Vettori (voz e
piano)
Centro Cultural Justiça Federal - Av. Rio Branco,
241, Centro
ENTRADA FRANCA

25/06

18h
Projeto Música no Museu: Coral Afro Aquilah
com regência de Edu Feijó
Forte de Copacabana - Praça Coronel Eugênio
Franco, 1, Copacabana
ENTRADA FRANCA

Os artistas apresentam ao público um repertório de
árias de ópera.

Os artistas apresentam ao público um repertório de
clássicos africanos e afro-brasileiros.

28/06

18h
Coral Seresta com regência de Dalton Coelho,
Daniel Ganc (violão) e Will Hester (monitor das
vozes masculinas)
Centro Cultural Justiça Federal - Av. Rio Branco,
241, Centro
ENTRADA FRANCA

25/06

18h50min
Jazz pras Sete recebe Kynnie Williams
Imperator - Centro Cultural João Nogueira
Rua Dias da Cruz, 170, Méier
ENTRADA FRANCA
A cantora Kynnie Williams vem despontando no
cenário musical do jazz & blues nacional e
Internacional. Com uma voz potente, participou do
programa The Voice Brasil, no time de Carlinhos
Brown, de quem recebeu uma grande mentoria e
chegou até́ as quartas de final. Explorando todas
as suas influências do jazz, soul, blues e black music,
Kynnie contagia o público ao cantar, através da
bela voz, desempenho e domínio de palco.

Os artistas apresentam ao público um repertório de
clássicos brasileiros, como Noel Rosa, Pixinguinha e
outros.

29/06

18h
Coral Cantada com regência de Bianca Malafaia
+ Coral do CEPEL com regência de Crismarie
Hackenberg
Palácio São Clemente - Rua São Clemente, 360,
Botafogo
ENTRADA FRANCA
Os artistas apresentam ao público um repertório de
clássicos internacionais.

26/06

12h30min
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Cinema
cipais filmes da história do cinema, no entanto,
pouco se conhece da produção de curtasmetragens do mestre Carlitos. Serão exibidos os
curtas: “Dia de Estreia”, “Que farra”, “Um amor
cruel” e “Laços da paz”.

22/06

16h30min
“Òrun Àiyé - A Criação do Mundo”
Sesc Engenho de Dentro - Av. Amaro Cavalcanti,
1661 - Engenho de Dentro
ENTRADA FRANCA
O curta de animação apresenta a jornada de
Oxalá para cumprir sua missão: a criação do
mundo. A animação será narrada pela figura do
Griot, representada pelo historiador Ubiratan
Castro, que conduzirá a descoberta de sua neta,
Luna, à memória viva que é o continente africano.
Os deuses Orunmilá, Oduduwa, Exu e Nanã terão
papel fundamental para o desfecho dessa história.

25/06

19h
Cineclube Curta Cinema no Cinemaison
apresenta “Documentário em animação: uma
viagem pelo mundo”
Cinemaison – Av. Presidente Antônio Carlos, 58
ENTRADA FRANCA

27/06

14h
"Asterix e o Segredo da Poção Mágica" – Sessão
gratuita com acessibilidade
Cine Arte UFF - Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí
ENTRADA FRANCA

A animação como meio para representar fatos
reais e históricos não é novidade, sendo utilizada
pelo cinema desde o início da Século XX. A imagem
animada tem potencial não somente para recriar
fatos e momentos marcantes, mas também contribui
para uma linguagem híbrida entre o ficcional e o
documental. Nesta segunda edição de 2019 do
Cineclube Curta Cinema no Cinemaison,
selecionamos cinco curtas franceses que utilizam
desta técnica e o curta brasileiro “Até a China”, do
realizador e animador Marão, que ao final da
sessão participará de um debate sobre o tema.

O Cine Arte UFF exibe a animação "Asterix e o
Segredo da Poção Mágica". A entrada é franca e
a sessão será ACESSÍVEL (dublada, com legenda
descritiva, janela em libras e audiodescrição). No
filme, Asterix e Obelix precisam ajudar o velho
druida Panoramix a encontrar um novo guardião
para a poção mágica da Gália. Durante a viagem
pela região, eles devem impedir que a receita
mágica caia em mãos erradas, dando início a uma
inesperada aventura.

26/06

29/06

16h
Mostra “Curta Charles Chaplin”
Sesc Copacabana – Rua Domingos Ferreira, 160,
Copacabana
ENTRADA FRANCA

10h às 21h
Cine Estrela
Praça Júlio de Noronha, Leme
ENTRADA FRANCA
O Cine Estrela está de volta em 2019 para trazer a
magia do cinema às ruas, praças e praias da cidade.
Antes de cada sessão haverá shows de abertura e uma
programação de bem estar e saúde. Tudo gratuito, é só
você chegar e fazer parte do cenário. Acompanhe a
programação no Facebook ou www.cineestrela.com.

A mostra reúne obras do diretor e ator Charles
Chaplin (1889–1977), considerado um dos ícones
do cinema mundial. Charles Spencer Chaplin é
considerado por alguns críticos o maior artista
cinematográfico de todos os tempos e um dos “pais
do cinema”. Muito se conhece de sua filmografia de
longas-metragens, que consta no panteão dos prin6

Dança
22/06

20/06 a 23/06

23h
RIO H2K DANCE PARTY
Cidade das Artes - Av. das Américas, 5300, Barra
da Tijuca
ENTRADA FRANCA (sujeito a lotação).
Classificação 18 anos

Quinta e sexta: 20h | Sábado e domingo: 18h
Nó – Cia Deborah Colker
Teatro Municipal Carlos Gomes - Praça Tiradentes,
Rio de Janeiro
ENTRADA: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

O Rio H2Ké um Festival Internacional de Dança, que
há nove edições consecutivas promove as danças
urbanas e suas múltiplas vertentes. Durante quatro
dias, o festival vai levar para a Cidade das Artes
workshops, batalhas de danças, festas, feira
gastronômica e até um acampamento. No penúltimo
dia (22) será realizada uma mega festa, com os
DJ’s Bruno X, JP e TAP tocando todos os estilos.

Em seu sétimo espetáculo, Nó, a coreográfa
Deborah Colker transforma em dança um tema
demasiado humano: o desejo. No primeiro ato, os
bailarinos se movimentam em meio a um
emaranhado de 120 cordas. No segundo ato, saem
as cordas e o palco é ocupado por uma enorme
caixa transparente criada pelo cenógrafo Gringo
Cardia. Os bailarinos equilibram as técnicas
clássica e contemporânea em movimentos delicados
e brutais. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro
e no site riocultura.superingresso.com.br.

22/06

19h
Miscelânea Popular: Ralphen Rocca + Sobre as
Ondas do Mar (Cia Vivá)
São Gonçalo Shopping
Av. São Gonçalo, 100, Boa Vista - São Gonçalo
ENTRADA FRANCA

21/06

19h
Baile de Charme no São Gonçalo Shopping
Av. São Gonçalo, 100, Boa Vista - São Gonçalo
ENTRADA FRANCA

O espetáculo de dança “Sobre as Ondas do Mar”,
da Cia Vivá, é inspirado na música “O Mar”, de
Dorival Caymmi. Abraçando a narrativa dessa
canção, o espetáculo traz a identidade da dança
contemporânea em diálogo íntimo com o texto
(poesia) e a música ao vivo. O mar torna-se o
cenário poético das questões que atravessam a
vida dos personagens. Através deles, o espetáculo
trata de expectativas, submissão, desejos e do
amor como fluxo de onda. O cantor Ralphen Rocca
realizará um show de voz e violão com as mais
variadas músicas, em uma apresentação para
todas as idades. Violinista, cantor, guitarrista e
compositor, Ralphen é docente em música e
contador de histórias.

Os fãs de black music poderão dançar muito e
mostrar seus passinhos na festa que acontece na
praça de alimentação.

22/06

19h
O Lago dos Cisnes – Cia de Ballet da Escola Maria
Olenewa & Orquestra Camerata SESI (ES)
Theatro Municipal do Rio - Praça Floriano, Centro
ENTRADA: a partir de R$ 10. Vendas na bilheteria
ou no site ingressorapido.com.
A obra é sobre a história do jovem Príncipe
Siegfried, que se apaixona por Odette, uma rainha
transformada em cisne por um feiticeiro malvado.
Odette explica a Siegfried que ela está
condenada a permanecer como cisne até ser
resgatada por um homem que jure amor eterno a
ela. Depois de percalços, o príncipe consegue
destruir o feitiço, transformar sua amada
novamente em mulher e, juntos, viverem felizes para
sempre.

23/06

17h
O Lago dos Cisnes – Cia de Ballet da Escola Maria
Olenewa & Orquestra Camerata SESI (ES)
Theatro Municipal - Praça Floriano, Centro
ENTRADA: a partir de R$ 10. Vendas na bilheteria
ou no site ingressorapido.com.

7

A obra é sobre a história do jovem Príncipe
Siegfried, que se apaixona por Odette, uma rainha
transformada em cisne por um feiticeiro malvado.
Odette explica a Siegfried que ela está

condenada a permanecer como cisne até ser
resgatada por um homem que jure amor eterno a
ela. Depois de percalços, o príncipe consegue
destruir o feitiço, transformar sua amada
novamente em mulher e, juntos, viverem felizes para
sempre.

24/06 e 25/06

12h
Ballet do Meio-Dia
Theatro Municipal - Praça Floriano, Centro
ENTRADA: R$ 10. Vendas na bilheteria ou no site
ingressorapido.com.
Às vésperas de completar 110 anos, no próximo
dia 14 de julho, o Theatro Municipal do Rio de
Janeiro continua renovando seu público. A própria
ação nesse sentido é a apresentação, dias 25 e 26
de junho, do “Balé do Meio-Dia”, espetáculo criado
com a intenção de atrair quem passa todos os dias
pelo teatro em seu horário de almoço, mas nunca
entrou nessa belíssima joia arquitetônica. O Corpo
de Baile do TM dançará trechos de coreografias
dos grandes balés do repertório mundial, em suas
principais fases – a clássica, romântica e
neoclássica.
Programa:
o Gran Pas de Quatre de Pugni
o Melodia de Gluck Pas-de-Deux
o Talismã
o O Corsário
o Czardas – O Lago dos Cisnes
o Don Quixote

8

Teatro
20/06

Pedro Antero (Isac Satim), é um jornalista nascido
da ficção que teria trabalhado com Machado de
Assis, Lima Barreto e João do Rio em distintos
momentos e diferentes redações pertencentes a
diários respeitados, independentes, de diversas
tendências políticas e até mesmo sensacionalistas,
fala de sua relação com os três grandes escritores
negros que estabeleceram, de alguma maneira,
diferentes (e até antagônicas) relações com a
cidade que tanto amavam. Entre histórias e causos,
dramas e comédias vividas pelos três grandes
homens da literatura nacional Pedro, de forma
divertida e emocionada, nos brinda, ainda, com
crônicas nascidas do talento privilegiado dos nossos
homenageados. Três visões totalmente diferentes
da mesma cidade embaladas pela trilha sonora
executada pelo sensível violão de Lucas Siqueira.

16h
Arraiá anos 80: um show para crianças e pais
Imperator - Centro Cultural João Nogueira
Rua Dias da Cruz, 170, Méier
ENTRADA: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
Se você foi criança na época em que pegar carona
nessa cauda de cometa ou dançar na festa do
estica e puxa eram garantia de muita diversão, vai
adorar reviver tudo isso (e muito mais) em “Anos 80
– um show para crianças e pais”, um show em clima
de Arraiá inédito para pais e filhos compartilharem
juntos grandes hits e estilos da década de 1980 e
reviverem toda a alegria da época.

22 e 23/06

16h
O Quintal da Berta
Teatro Dulcina - Rua Alcindo Guanabara, 17,
Centro
ENTRADA: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
A peça infantil conta a história de uma menina que
se muda para outra casa com sua avó. Apaixonada
pela natureza, ela encontra no lugar um grande
quintal, mas que não tem nenhuma plantação. Com
a ajuda de seus novos amigos – um pássaro, uma
lesma e até uma minhoca – a menina resolve fazer
um pomar no quintal.

30/06

16h
Zigg & Zogg, a Mosca e os Jornais
Sesc Engenho de Dentro - Av. Amaro Cavalcanti,
1661 - Engenho de Dentro
ENTRADA: grátis (PCG), R$ 2,50 (habilitado
Sesc), R$ 5 (meia-entrada), R$ 10 (inteira)
Um espetáculo de teatro voltado ao público infantil,
que exibe a força do som e do movimento,
aproximando o público de compositores clássicos
como Sebastian Bach e Tchaikovsky, para contar a
história de dois personagens confusos entre folhas
de jornais, mostrando o companheirismo de dois
amigos chegando ao objetivo que é a felicidade.

25/06

19h30min
Tripartida
Sala Cecília Meireles - Espaço Guiomar Novaes
Largo da Lapa, 47
ENTRADA: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

9

Exposições
14/05 a 21/06

Futuro, é um desdobramento da série “Sobrevida”,
apresentada em 2018 na Galeria Mercedes
Viegas. A série é uma pesquisa em progresso que
relaciona as possibilidades da natureza resistir,
tanto nos locais onde supostamente os ecossistemas
são "preservados", quanto nas pequenas frestas
das cidades onde - apesar do cimento - teimam em
operar pequenos milagres.

"Como faz pra te dizer que sim”, artista Matheus
Simões
Centro Cultural Light - Av. Marechal Floriano, 168
ENTRADA FRANCA
A exposição reflete a condição dos corpos diante
do vírus HIV. Neste aspecto, o artista Matheus
Simões constrói uma poética que tem por interesse
submeter nosso olhar ao sutil, ao imperceptível e
velado, que condiz com a maneira em como os
portadores do HIV normalmente levam sua vida: em
segredo, tanto pelo preconceito a que seus corpos
são submetidos, tanto por direito a manter sua
condição de saúde em sigilo.

15/06 a 30/06

“Do teu saudoso Oswaldo”
Centro Cultural dos Correios - Rua Visconde de
Itaboraí, 20, Centro
ENTRADA FRANCA
Com fotos, vídeos e cenografia, mostra apresenta
dimensão privada de Oswaldo Cruz, médico e
sanitarista reconhecido pelo enfrentamento de
epidemias que assolavam o Brasil no início do
século XX. Em uma série de filmetes em formato de
stories – narrativas audiovisuais curtas e
fragmentadas hoje populares nas redes digitais –
três atores (Bruno Quixotte, João Velho e Rafael
Mannheimer) dirigidos por Sura Berditchevsky
interpretam trechos das cartas de Oswaldo Cruz.
Nessa correspondência, estão eternizadas as
experiências cotidianas do cientista, suas
observações atentas sobre os locais aos quais viaja,
suas impressões sobre o trabalho e a troca de
afetos com a família.

3/06 a 30/06

“Aquilo que pedi até agora”, artista Ana Storino
Monumento Estácio de Sá - Av. Infante Dom
Henrique, s/n Subsolo – Parque do Flamengo
ENTRADA FRANCA
Ana busca incorporar os aspectos e pensamentos
orientais em seus trabalhos e traz para a mostra
obras criadas com o tema tsuru – ave sagrada e
origami tradicional da cultura japonesa. A ave é
associada à boa sorte, saúde e longevidade.

12/06 a 30/06

Galáxias
Galeria de Arte UFF – Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí
Niterói
ENTRADA FRANCA
A exposição é uma mostra da diversidade de
pensamento, poéticas artísticas, modos de
existência e da sensibilidade a questões da
contemporaneidade que permeiam a produção de
alunos e ex-alunos do Curso de Artes e da PósGraduação Estudos Contemporâneos das Artes da
UFF.

15/06 a 30/06

“Supervida”, artista Patricia Gouvêa
Oi Futuro Flamengo - Rua Dois de Dezembro, 63,
Flamengo
ENTRADA FRANCA
Intervenção da artista visual carioca Patricia
Gouvêa para a fachada do Centro Cultural Oi

15/06 a 30/06
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“Ressonâncias”, artista Paulo Nenflidio
Oi Futuro Flamengo - Rua Dois de Dezembro, 63,
Flamengo
ENTRADA FRANCA

“Caminhos Diversos”, artistas Almir Reis e Marco
Figueiredo
Centro Cultural dos Correios - Rua Visconde de
Itaboraí, 20, Centro
ENTRADA FRANCA

O artista contemporâneo Paulo Nenflidio explora
a conexão entre arte visual, eletrônica, sonoridade
e tecnologia de forma inusitada. A obra
“Neurocórdio” (2019) é um instrumento de cordas
interativo cuja interface se dá por meio de um leitor
de ondas cerebrais, que possibilita produzir música
a partir da capacidade de concentração do
usuário. “Metacircuito nº 2” (2018), instalado no
Nível 6 (Museu das Telecomunicações), é um
trabalho que possui um display por onde passam
frases em scroll. Um sensor de presença aciona o
som da obra quando alguém ou algo se move em
frente ao objeto. É uma máquina com consciência
de sua existência que descreve de maneira poética
sua natureza elétrica.

A mostra exibe obras dos artistas Almir Reis (fotografo)
e Marco Figueiredo (artista plástico). Os trabalhos
apresentados por Almir são uma retrospectiva dos seus
20 anos de fotografia, explorando imagens, ângulos e
adicionando
recursos
tecnológicos, atingindo
resultados inusitados e instigantes. Já Marco
Figueiredo pesquisa um mix de técnicas que passam
pelo guache, nanquim, colagens e muitas outras
experimentações. Marco constrói o alicerce de suas
obras com linhas, ângulos e planos. Em sua geometria,
pintada sobre papel ou tela, as formas são dinâmicas e
se equilibram como esculturas ou móbiles em
suspensão.

13/06 a 13/07

“Corrupções na Alma”, artistas Marcelo Frazão e
Marina Vergara
Centro Cultural dos Correios - Rua Visconde de
Itaboraí, 20, Centro
ENTRADA FRANCA
Livremente inspiradas no tema dos pecados
capitais, a mostra reúne gravuras e esculturas.
Marcelo Frazão apresenta 13 gravuras inspiradas
em 13 poemas do renomado poeta Armando
Freitas Filho. As nove esculturas de Marina Vergara,
o aspecto teatralizado e dramático das obras nos
leva à uma reflexão sobre o que estamos fazendo
de nossas vidas hoje, num mundo tão fragmentado,
tão esvaziado, tão empobrecido do ponto de vista
da experiência humana. Dramáticos, seus
personagens encontram-se com os pés descalços
por estarem em um plano de sofrimento material e
carnal.

13/06 a 6/07

2/06 a 13/07

Grafitarte Digital, artistas Juliana Fervo e Smael
Vagner
Centro Carioca de Design - Praça Tiradentes, 48
ENTRADA FRANCA

“O Melhor Fruto”, artista Talita Tunala
Espaço Cultural Correios Niterói - Av. Visconde do
Rio Branco, 481, Centro – Niterói
ENTRADA FRANCA

Grafitarte Digital é uma exposição de arte urbana
através dos múltiplos aspectos que envolvem a
cultura do graffiti e cujo ineditismo é o suporte
digital. Durante a exposição, os visitantes poderão
realizar uma experiência sensorial através da arte
digital.

Talita inspirou-se na carta de Pero Vaz de Caminha
escrita em 1º de maio de 1500, por ocasião do
descobrimento do Brasil. Com um olhar sobre as
estranhezas do tempo presente em contraste com a
leitura da carta – a descrição da terra e seus
povos, suas promessas e expectativas –, foram
editadas e categorizadas instâncias de mundo que
serviram de fio condutor para a produção de
imagens da atualidade. São mais de 70 imagens

13/06 a 7/07
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colhidas da percepção cotidiana, de sua
imaginação, de documentos da história, do cinema
e resíduos de memórias, que, associadas pelo
princípio da montagem, reconfiguram formas,
cores, contextos originários.

ENTRADA FRANCA

Até 29/07

Até 12/08

Já pensou se a gente pudesse viajar pelo corpo
humano para descobrir como ele funciona por
dentro? Então, prepare-se para embarcar nessa
viagem, na Casa da Ciência!

“Estética de uma amizade” – Alfredo Volpi e
Bruno Giorgi
Pinakotheke Cultural - Rua São Clemente, 300 –
Botafogo
ENTRADA FRANCA

“Equilíbrio Instável”, artista Paul Klee
Centro Cultural Banco do Brasil
Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
ENTRADA FRANCA
Reúne, pela primeira vez na América Latina, mais
de 100 obras do suíço Paul Klee (1879-1940). A
exposição conta com 16pinturas, 39 papéis, 5
gravuras, 5 fantoches e 58 desenhos, além de
objetos pessoais do artista. Ele transitou por
diversos estilos, como o Cubismo, o Expressionismo,
o Construtivismo e o Surrealismo, mas não cabe
atribuir ao seu legado artístico nenhum em
particular, tendo alcançado uma notável expressão
pictórica própria, que reforçou seu papel central na
história moderna da arte.

A Pinakotheke Cultural abre para o público a
exposição “Estética de uma amizade – Alfredo
Volpi (1896-1988) e Bruno Giorgi (1905-1993)”,
com mais de 130 obras, em sua grande parte
inédita, que narram a longeva e afetiva
convivência dos dois artistas, que perdurou por 52
anos. Com curadoria de Max Perlingeiro, da
Pinakotheke, e de Pedro Mastrobuono, do Instituto
Volpi de Arte Moderna, a ideia da exposição vem
sendo desenvolvida há dez anos, e pode ser
materializada a partir dos longos depoimentos de
Leontina Ribeiro Giorgi, viúva de Bruno, dados aos
dois curadores. Ela abriu arquivos e “contou fatos
históricos e pessoais, sendo uma memória viva dos
dois artistas”, relata Max Perlingeiro. A exposição
é acompanhada de um livro com capa dura, 228
páginas e formato de 22cm x 27cm, com imagens
das obras e textos do crítico Rodrigo Naves, do
psicanalista David Léo Levisky, de Mário de
Andrade (excerto do texto escrito em 1944 e
publicado na “Revista Acadêmica”, em 1945), e de
Max Perlingeiro.

Até 29/07

50 Anos de Realismo – Do Fotorrealismo à
Realidade virtual
Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Primeiro de
Março, 66, Centro
ENTRADA FRANCA
A exposição faz um recorte inédito da realidade
na arte e tem espaços exclusivos destinados a obras
tridimensionais de escultores de diferentes
gerações do hiper-realismo, modelos em 3D e
realidade virtual.

Até 4/08

Aventura pelo corpo humano
Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciência e
Tecnologia da UFRJ - Rua Lauro Müller, 3, Botafogo
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Literatura
28/06

22/06

18h
Sarau Coletivo - Poesia de Esquina
Sesc Madureira - Rua Ewbank da Câmara, 90
ENTRADA FRANCA

16h
Petrolina e Juazeiro com Paulinha Cavalcanti e
Isadora Scheer
Sesc Copacabana - Rua Domingos Ferreira, 160
ENTRADA FRANCA

O Poesia de Esquina é um coletivo de poetas da
Cidade de Deus. O projeto, que tem como
principais ideais o microfone aberto e a poesia
falada, acaba de lançar uma coletânea com três
livros.

As duas cidades, Petrolina e Juazeiro, concentram
uma das maiores Festas de São João do Brasil. Os
contos narram histórias populares em torno das
festas, tendo os próprios Petrolina e Juazeiro como
personagens condutores da dramaturgia.

29/06

10h às 17h
RPG WORLD
Sesc São Joao de Meriti - Av. Automóvel Clube, 66,
Centro – São João de Meriti
ENTRADA FRANCA

23/06

16h
Entre adivinhas e repentes
Sesc Tijuca - Rua Barão de Mesquita, 539
ENTRADA FRANCA

Histórias contadas por meio de jogos de RPG.
Evento sujeito a lotação.

Histórias de amor e desafio muito divertidas
compõem o espetáculo, que é embalado por
músicas regionais como repentes, modas de viola,
quadrilhas, além de forró, xote e baião. Serão
apresentadas as histórias: Coco Verde e Melancia,
Êta Mundo Besta, Meu Deus! e A Princesa
Adivinhona. Com a Trupe Arte Andarilha.

Até 18/07

Monteiro Lobato: o homem, os livros
Fundação Biblioteca Nacional - Av. Rio Branco, 217
ENTRADA FRANCA
Monteiro Lobato foi escritor, editor, tradutor e
criador de alguns dos mais importantes
personagens da literatura infantil e juvenil
brasileira. No ano em que a obra do autor cai em
domínio público, a Biblioteca Nacional expõe
material sobre o autor, guardado há muitos anos no
acervo e pouco mostrado ao público – alguns até
inéditos.

27/06

19h
Lançamento do livro 'Eu escolho ser feliz', de
Susana Naspolini
Livraria Travessa do Shopping Leblon
Av. Afrânio de Melo Franco, 290
ENTRADA FRANCA
Susana Naspolini é a repórter que faz a alegria
das tardes com suas matérias divertidas do RJ
Móvel no RJTV1. Em seu livro, Susana estabelece
uma conversa com o leitor sobre sua experiência
diante de quatro diagnósticos de câncer e da
perda do marido em 2014. Ao lado de sua
companheira de todas as horas, a filha, a jornalista
aprendeu, entre tantas outras coisas, a transformar
a pergunta “por que eu?” em “por que NÃO eu?”
e, assim, continuar levando a vida com o coração
cheio de esperança e otimismo.
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Outros Eventos
22/06

20/06

14h às 17h
Passeio guiado pela Praça XV com o Prof. Milton
Teixeira (Band News FM Rio)
Ponto de encontro: escadaria da ALERJ (Palácio
Tiradentes)
ENTRADA FRANCA

10h às 18h
Rio Refugia
SESC Tijuca - Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
ENTRADA FRANCA
O Rio Refugia é um evento em celebração à
coragem, resiliência e potência transformadora das
pessoas que deixam seus países devido a guerras,
violações de direitos humanos e perseguições
diversas. A festa é um espaço de convívio e troca,
conectando os "novos cariocas" aos brasileiros e
demais estrangeiros que vivem no Rio de Janeiro. A
programação inclui a feira Chega Junto, com
gastronomia e moda de diversos países;
apresentações musicais; e oficinas culturais para
apresentar um pouco dos talentos e costumes que
as pessoas refugiadas trazem para o Brasil.

Visita à Praça XV de Novembro e arredores, da
ALERJ ao CCBB, guiada pelo Prof. Milton Teixeira,
que vai explicando a história e curiosidades sobre
os espaços visitados.

23/06

13h
Hallyu Rio – Festival de Cultura Coreana
Imperator - Centro Cultural João Nogueira
Rua Dias aa Cruz, 170, Méier
ENTRADA: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

22/06

O maior evento de cultura coreana da cidade vem
para mostrar um novo mundo relacionado a
entretenimento, artes e conhecimento tradicional do
país do K-Pop. Com atrações voltadas para toda a
família o evento pretende proporcionar uma
imersão dentro da cultura coreana onde o público
poderá experimentar comidas, usar roupas
tradicionais, conhecer as artes marciais, aprender
um pouco do idioma e muito mais!

10h
Passeio guiado “Cadê Teresa?”
Ponto de encontro: Largo do Curvelo
ENTRADA: R$ 20 (contribuição voluntária)
O coletivo Rio Free Walking Tour, um dos pioneiros
em passeios guiados no Rio, faz roteiro a pe por
Santa Teresa convidando o público a conhecer o
charmoso e bucólico bairro de Santa Teresa. Um
passeio pelas ruas de Santa que inspiram artistas e
poetas de todas as vertentes, com os guias
contando histórias e curiosidades do bairro. O
passeio tem duração de 2h30min. O passeio é
gratuito, porém quem quiser pode contribuir com o
valor de 20 reais, que ajuda a manter o coletivo
Rio Free Walking Tour, que não tem outras formas
de renda.

Atividades e atrações:
o Taekwondo (arte marcial)
o Hangul (alfabeto)
o Palestras sobre intercâmbio
o Palestra: Trabalhando na Coreia do Sul
o Concurso k-pop cover (dança)
o Concurso k-pop cover (canto)
o Culinária coreana
o Hanbok (roupas tradicionais)
o Lojas com produtos de k-pop e drama
o Jogos & Quiz
o Random play dance

Roteiro: Largo do Curvelo > Parque das Ruinas >
Chácara do Céu > Largo dos Guimarães > Casa
de Cultura Laurinda Santos Lobo.

14

Curta a Direção de Culturas no Facebook!

fb.com/dcultpedro2
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