CRU: COMIDA,
TRANSFORMAÇÃO
E ARTE

CCBB AGO

Brasília / 2015

Divulgação

15/8 a 12/10

Divulgação

Galerias I e II e Pavilhão de Vidro

CRU: COMIDA,
TRANSFORMAÇÃO
E ARTE
15/8 a 12/10

Entrada franca
Classificação indicativa: livre
Confira a programação
completa no fôlder da
mostra ou no site
bb.com.br/cultura ou na
página oficial:
facebook.com/CRUnoCCBB.

qua - qui - sex - sáb - dom - seg
CRU é um evento multidisciplinar que propõe
um olhar para a comida através da arte: artistas
e chefs renomados foram convidados para
criar performances, obras e atividades que se
relacionam com o tema ALIMENTO.
Fotografia, pintura, escultura, instalação,
performances e vídeos de artistas de diversas
nacionalidades ocuparão as galerias do CCBB.
No dia 29/8, a partir das 10h, acontece uma
grande performance do artista Hector Zamora,
do grupo musical Barbatuques e da chef Ana
Luiza Trajano. Este evento contará com uma
área de piquenique para os visitantes e um
encontro de foodtrucks. Em paralelo, acontece
em restaurantes de Brasília o Festival BB
Seguridade de Gastronomia Criativa.
Curadoria: Marcello Dantas
Patrocínio: BB Seguridade

Divulgação

Teatro I

CONTRA O VENTO
6 a 30/8

Entrada: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia)
Classificação indicativa: 16+
Duração: 145 min.

qui e sex: 20h/ sáb e dom: 18h
Espetáculo musical baseado no diário fictício de
uma ex-moradora do Solar da Fossa, lendária
pensão que abrigou nomes fundamentais da arte
e do pensamento do nosso país que surgiram
nos anos 1960. A trilha sonora, composta
especialmente para o espetáculo, é executada
pelos atores que encenam a trama. As canções
são inspiradas nos estilos musicais dos anos 1960
e no tropicalismo.
Texto: Daniela Pereira de Carvalho
Concepção e Direção: Felipe Vidal

Galeria III

BRASÍLIA UTOPIA LÍRICA
Até 7/9

Divulgação

O fotógrafo Vicente de
Mello captura a visão
particular da arquitetura
de Brasília com uma
câmera Rolleiflex, modelo
usado nos anos 1950
e 1960 para registrar a
construção da Capital.
Curadoria: Beatriz Lemos
e Waldir Barreto

qua - qui - sex - sáb - dom - seg

Entrada franca
Classificação indicativa: livre

Divulgação

Jardins e Cinema

CINE AO AR LIVRE
NO CCBB
Até 16/8

Entrada franca
Confira a programação
completa e classificação
indicativa no fôlder da mostra
ou no site bb.com.br/cultura.

Teatro I

qua - qui - sex - sáb - dom - seg
Com curadoria de Da Mata, Eduardo Cabral,
Nicolas Behr, Sérgio Moriconi e Vladimir
Carvalho, a mostra exibirá filmes de renome que
traçam um panorama da história do cinema.
Sábados e domingos, às 20h, dias 1 e 2, 8 e 9,
15 e 16 - traga sua canga e veja as exibições
ao ar livre. O evento conta também com
apresentação de DJs e foodtrucks.

ARTE E CIÊNCIA
A TERCEIRA CULTURA

Ivald Granato por Pablo Digiulio Ed

3/8 – 20h

Na terceira edição do ciclo de
debates Arte & Ciência, o físico Luiz
Pinguelli Rosa e o artista plástico
Ivald Granato abordam a Terceira
Cultura, movimento que explora a
inter-relação entre ciência, a filosofia
e as artes e como ambas podem
aproximar-se culturalmente, abrindo
novos caminhos do conhecimento
e da sensibilidade.

seg

Entrada franca
*Retirada de senha uma hora antes
do evento.
Classificação indicativa: 12+

Gabi Cerqueira

Vão Central

sáb e dom
O espetáculo infantil Charivari, da Cia de Teatro
Mapati, apresenta de forma lúdica, cômica
e inovadora, como ocorriam os protestos
antigamente. Um conto sobre o valor da
honestidade e uma encenação sobre a Guerra de
Tróia por meio da dança, música, circo e teatro.
Duração: 50 min.
Classificação indicativa: livre Texto: Tereza Padilha
Entrada franca.
Direção: Tereza Padilha e Cibele Amaral

CHARIVARI

Até 2/8 – 15h e 17h

Divulgação

Cinema

FESTIVAL DE
CINEMA ON-LINE

qua - qui - sex - sáb - dom - seg

26 a 31/8
Entrada franca
Os vencedores e indicados podem
ser conferidos no site oficial:
www.festivaldecinemaonline.com
Confira a programação e
classificação indicativa no
site bb.com.br/cultura

Estimulando a produção de cinema
independente, o CCBB Brasília recebe
o Festival de Cinema On-line. O
projeto encontra-se em sua segunda
edição e tem sua programação
voltada para curtas-metragens de
ficção, documentários e animação.

Divulgação

Cinema

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

MOSTRA DE CINEMA
TCHECO
CONTEMPORÂNEO
19 a 24/8
Entrada franca
Confira a programação completa e
classificação indicativa no fôlder da
mostra ou no site bb.com.br/cultura.

A Embaixada da República Tcheca
apresenta uma seleção de seis longas
premiados produzidos entre 2011 e 2014
que abrangem diversos temas, como
guerra e o passado totalitário do país,
características presentes nas obras dos
cineastas tchecos.

AMÉFRICA E
CASULO

Jardins

Divulgação

Exposição permanente.

qua - qui - sex - sáb - dom - seg

Entrada franca.
Classificação: livre

Divulgação

Teatro I

OSSOBUCO
31/8 – 20h

*Retirada de senha uma hora
antes do evento.
Entrada franca
Classificação indicativa: 16+

seg
Ciclo de palestras que trata de diversos
assuntos: desde comportamentos sociais e
inovações até meditação e criatividade. A
cada encontro são realizadas 4 apresentações
com duração de 10 minutos cada, sobre temas
variados. O objetivo central é estimular o
público a trocar ideias e experiências. Para se
inscrever como palestrante, basta enviar e-mail
para: woot@ossobu.co

Divulgação

Área Externa

PROGRAMA EDUCATIVO

qua - qui - sex - sáb - dom - seg

O CCBB oferece gratuitamente visitas mediadas às exposições em cartaz,
além de atividades especiais nos fins de semana e feriados. Visitas mediadas
para grupos e escolas deverão ser agendadas previamente pelos telefones
3108-7623 e 3108-7624.
Atividades do Programa Educativo
Laboratório Aberto – Sábado e domingo, de 9h as 18h
Classificação: Livre
Atividades de curta duração
Em Cantos e Contos – Sábado e domingo, 11h e 15h
Classificação: Livre
A atividade apresenta aos visitantes temas e conceitos presentes nas
exposições em cartaz no CCBB a partir de contos populares.
Livro Vivo – Sábado e domingo, 13h
Classificação: Livre
Leitura coletiva de um livro para toda a família com histórias selecionadas de
acordo com as exposições em cartaz no CCBB.
Pequenas Mãos – Sábado e domingo, 14h
Classificação: crianças de 3 a 6 anos.
Atividades que dialogam com a prática das artes plásticas, pensadas para os
pequenos visitantes do CCBB.
PicNic Educativo (até dia 9) / Musicando (a partir do dia 15) – Sábado e domingo, 16h
Classificação: 7+
PicNic Educativo: apresenta de forma lúdica o patrimônio musical e
arquitetônico de Brasília.
Musicando: experimenta sons e melodias sem precisar saber tocar um
instrumento ou cantar como um profissional.
Laboratório de Artes Visuais – Sábado e domingo, 17h
Classificação: 5+
Atividades de artes para pôr a “mão na massa”.
Visita mediada às exposições – Quarta a segunda*
Classificação: 5+
*Consultar horários disponíveis na sala do Programa Educativo ou pelos
telefones: 3108-7623 e 3108-7624

HORÁRIO

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGAR

FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Quarta a segunda, das 9h às 21h.
Fechado às terças-feiras.

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGAR

INGRESSOS
Horário de funcionamento da
billheteria: 13h as 21h.
Clientes e funcionários BB,
estudantes, pessoas com
deficiência e maiores de 60 anos
pagam meia-entrada.
Os ingressos começam a ser
vendidos dois sábados antes do
evento. Para mostras de cinema os
ingressos são vendidos no dia.

INFORMAÇÕES GERAIS

HORÁRIO

INGRESSO
Entrada Franca

A venda de ingressos por
espetáculo é limitada a quatro
unidades por pessoa.

Nos eventos gratuitos, as senhas
podem ser retiradas com uma
hora de antecedência à respectiva
sessão. Será entregue uma senha
por pessoa.
Exposições e debates:
entrada franca.
Teatro e música: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia).
Cinema: R$ 4 (inteira)
e R$ 2 (meia).
Os ingressos para os eventos do
CCBB Brasília estão disponíveis
para venda no site:
www.upingressos.com.br
INFORMAÇÕES
PROMOÇÕES
CURIOSIDADES

/ccbb.brasilia

10% dos ingressos serão
disponibilizados gratuitamente
para o público de baixa renda.
Não é permitida a entrada nas salas
de exposições portando bolsas,
mochilas e grandes volumes.
Não é permitida a entrada no teatro
e nas salas de exposição portando
alimentos ou bebidas.
Existem guarda-volumes atrás da
bilheteria.
Não será permitida a entrada após
o início dos eventos no teatro.
COMO CHEGAR

ENDEREÇO
Centro Cultural Banco do Brasil
SCES, Trecho 2
Brasília/DF
(61) 3108 7600
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Deficiente Auditivo
ou de Fala 0800 729 0088
Licença de funcionamento
nº 00340/2011.
Governo do Distrito Federal/
Brasília/ Distrito Federal.
Validade: prazo indeterminado.

@ccbb_df

/ccbbbrasilia

Programação mensal completa

bb.com.br/cultura
Baixe o leitor de QR
Code em seu celular,
fotografe o código e
confira a página do
CCBB no Facebook.

Ministério da
Cultura

Ministério da
Cultura

Ministério da
Cultura

1 SÁBADO
Teatro
15h e 17h - Charivari

Teatro
18h - Contra o Vento

Cinema
20h – Cine ao ar livre
no CCBB

Cinema
20h – Cine ao ar livre
no CCBB

2 DOMINGO
Teatro
15h e 17h - Charivari
Cinema
20h – Cine ao ar livre
no CCBB

CALENDÁRIO AGO

3 SEGUNDA

Brasília / 2015

8 SÁBADO

Cinema
Cine ao ar livre no
CCBB
Ideias
20h – Arte e Ciência
A Terceira Cultura

5 QUARTA
Cinema
Cine ao ar livre no
CCBB

6 QUINTA
Teatro
20h - Contra o Vento
Cinema
Cine ao ar livre
no CCBB

7 SEXTA

9 DOMINGO
Teatro
18h - Contra o Vento
Cinema
20h – Cine ao ar livre
no CCBB

10 SEGUNDA
Cinema
Cine ao ar livre
no CCBB

12 QUARTA
Cinema
Cine ao ar livre
no CCBB

13 QUINTA
Teatro
20h - Contra o Vento
Cinema
Cine ao ar livre
no CCBB

14 SEXTA

Teatro
20h - Contra o Vento

Teatro
20h - Contra o Vento

Cinema
Cine ao ar livre
no CCBB

Cinema
Cine ao ar livre
no CCBB

15 SÁBADO

22 SÁBADO

Teatro
18h - Contra o Vento

Teatro
18h - Contra o Vento

Cinema
20h – Cine ao ar livre
no CCBB

Cinema
Mostra de
Cinema Tcheco
Contemporâneo

16 DOMINGO
Teatro
18h - Contra o Vento
Cinema
20h – Cine ao ar livre
no CCBB

23 DOMINGO
Teatro
18h - Contra o Vento

17 SEGUNDA

Cinema
Mostra de
Cinema Tcheco
Contemporâneo

Exposições

24 SEGUNDA

19 QUARTA

Cinema
Mostra de
Cinema Tcheco
Contemporâneo

Cinema
Mostra de
Cinema Tcheco
Contemporâneo

20 QUINTA
Teatro
20h - Contra o Vento

26 QUARTA
Cinema
Festival de Cinema
On-line

27 QUINTA

Cinema
Mostra de
Cinema Tcheco
Contemporâneo

Teatro
20h - Contra o Vento

21 SEXTA

Cinema
Festival de Cinema
On-line

Teatro
20h - Contra o Vento
Cinema
Mostra de
Cinema Tcheco
Contemporâneo

28 SEXTA
Teatro
20h - Contra o Vento

Até 7/9
Cinema
Festival de Cinema
On-line

29 SÁBADO
Exposição
CRU: comida,
transformação e arte
10h - Evento de
gastronomia e
performances ao vivo
Teatro
18h - Contra o Vento
Cinema
Festival de Cinema
On-line

30 DOMINGO
Teatro
18h - Contra o Vento
Cinema
Festival de Cinema
On-line

31 SEGUNDA
Cinema
Festival de Cinema
On-line
Ideias
20h - Ossobuco

PROGRAM AUG

Closed on Tuesdays

RAW: FOOD,
TRANSFORMATION,
AND ART
August 15 to October 12
RAW is a multidisciplinary
event that proposes a look at
food through art. Artists and
renowned chefs were invited
to create performances, pieces,
and activities that are related
to the theme of food.
Photographs, paintings,
sculptures, installations,
performances, and videos
of artists from various
nationalities will occupy the
CCBB galleries. On August
29, starting at 10 am, a large
performance by artist Hector
Zamora, musical group
Barbatuques, and chef Ana
Luiza Trajano will be held.
The event will feature a picnic
area for visitors and a food
truck gathering. In parallel,
the BB Seguridade Creative
Gastronomy Festival will be
held in restaurants in Brasília.

Galleries I and II
and Glass Pavilion
Free admission
Rating: free for all ages.
Please refer to the exhibition
folder the website
bb.com.br/cultura or the
official page facebook.com/
CRUnoCCBB for the full
schedule.

Curated by Marcello Dantas
Sponsored by BB Seguridade

CONTEMPORARY
CZECH FILM EXHIBIT
August 19 to 24
The Embassy of the Czech
Republic presents a selection
of six award-winning feature
films, produced between
2011 and 2014, covering
various topics such as war
and the country’s totalitarian
past, themes that are always
present in the work of Czech
filmmakers.
Cinema
Free admission
Please refer to the exhibition folder
or the website bb.com.br/cultura for
the full schedule and rating.

AMEFRICA AND
COCOON
Permanent exhibitions.
Gardens
Free admission.
Rating: free for all ages.

AGAINST THE
WIND
August 6 to 30
A play based on the
(fictitious) journal of
a former resident of
the Solar da Fossa, the
legendary boarding
house that hosted
key names in Brazilian
art and philosophy
who emerged in the
1960s. The soundtrack,
composed especially for
the show, is performed
by the actors. The
songs were inspired by
the musical styles of
the 1960s and by the
Tropicália movement.
Script by Daniela Pereira
de Carvalho.
Conception and direction
by Felipe Vidal

BRASÍLIA LYRIC
UTOPIA
Until September 7
The photographer Vicente
de Mello captures the
unique vision of Brasília’s
architecture with a Rolleiflex
camera, the model used
in the 1950s and 1960s to
document the construction
of the city.
Curated by Beatriz Lemos
and Waldir Barreto.
Gallery III
Free admission
Rating: free for all ages.

A cycle of lectures about
various subjects: from
social behaviors and
innovations to meditation
and creativity. Every
meeting brings four
presentations on various
themes, lasting 10 minutes
each. The main objective
is to stimulate the public
to exchange ideas and
experiences. To sign up as
a speaker, simply send an
email to: woot@ossobu.co
Theater I
*Tickets will be distributed one
hour prior to the beginning of
the event.
Free admission
Rating: 16+

Saturdays and Sundays at
8 pm – August 1 and 2, 8
and 9, 15 and 16 – bring your
beach towel and watch the
outdoor screenings. The
event will also feature DJs
and food trucks.
Gardens and Cinema

Theater I

OSSOBUCO

Until August 16
Curated by Da Mata,
Eduardo Cabral, Nicolas
Behr, Sérgio Moriconi, and
Vladimir Carvalho, the
exhibit will feature renowned
films that trace a panorama
of the history of cinema.

Free admission
Please refer to the exhibition
folder or the website
bb.com.br/cultura for the full
schedule and rating.

Tickets: R$ 10 (full) and R$ 5
(Banco do Brasil’s clients and
employees, students, senior
citizens, and the disabled).
Rating: 16+
Duration: 145 minutes.

August 31 – 8 pm

OUTDOOR CINEMA
AT CCBB

EDUCATIONAL
PROGRAM
CCBB’s Educational
Program offers guided
visits to the exhibitions,
free of charge, in addition
to special activities on the
weekends. Guided visits for
schools and groups must
be scheduled by telephone:
(61) 3108-7623/7624.

In Songs and Tales
Saturdays and Sundays,
11 am and 3 pm
Rating: free for all ages.
This activity uses folk tales
to present themes and
concepts that are present
in the exhibitions on the
program.

Educational Program
Activities

Live Book
Saturdays and Sundays,
1 pm
Rating: free for all ages.
A collective book reading
activity for the entire family;
the stories are selected
according to the CCBB
program.

Open Laboratory
Saturdays and Sundays,
9 am to 6 pm
Rating: free for all ages.
Short-duration activities

ART & SCIENCE:
THE THIRD CULTURE
August 3 – 8 pm
In the third debate of the
Art & Science project,
physicist Luiz Pinguelli Rosa
and artist Ivald Granato
address the Third Culture, a
movement that explores the
interrelationship between
art and science, and how
they can become culturally
closer, opening new paths of
knowledge and sensitivity.
Theater I
Free admission
*Tickets will be distributed
one hour prior to the
beginning of the event.
Rating: 12+

CHARIVARI
Until August 2 – 3 pm
and 5 pm
In a playful, comical, and
innovative manner, this
children’s show by the
Mapati Theater Company
presents how people
protested in the past. A
tale about the value of
honesty and an enactment
of the Trojan War through
dance, music, circus, and
theater.
Script by Tereza Padilha
Directed by Tereza Padilha
and Cibele Amaral
Central span
Duration: 50 minutes.
Rating: free for all ages.
Free admission.

ONLINE FILM
FESTIVAL

August 26 to 31
To stimulate the
production of
independent cinema,
CCBB Brasília is hosting
the Online Film Festival.
In its second edition, the
program focuses on short
films, documentaries, and
animation.
Cinema
Free admission
See the winners
and nominees on
the official website:
festivaldecinemaonline.com
Please refer to the website
bb.com.br/cultura for the
full schedule and rating.

3/8 – 20h
Tiny Hands – Saturdays
and Sundays, 2 pm
Rating: 3 to 6 years only
Activities that dialogue
with the practice of the
visual arts, designed for
CCBB’s younger visitors.
Educational Picnic
(Until August 9) / Making
Music (from August 15)
Saturdays and Sundays,
4 pm
Rating: 7+
Educational Picnic: Brasília’s
musical and architectural
heritage is presented in a
playful way.
Making Music: try sounds
and melodies without

having to know how to play
an instrument or to sing like
a professional.
Visual Arts Laboratory
Saturdays and Sundays,
5 pm
Rating: 5+
A hands-on activity!
Guided tours to the
exhibitions
Wednesdays through
Mondays*
Rating: 5+
*Check availability at the
Educational Program’s
room or by phone: 31087623 and 3108-7624
External Area

TRANSPORTE GRATUITO
O ônibus é adesivado com a programação do CCBB.
Lotação máxima de 23 pessoas sentadas e 7 em pé.
SEGUNDA, QUARTA, QUINTA E SEXTA:
• Eixo L - Galeria dos Estados: 11h, 11h55, 13h, 13h50, 14h55, 15h45,
17h, 17h50, 18h55, 20h, 20h45 e 21h50.
• Eixo Monumental - Biblioteca Nacional: 11h05, 12h, 13h05, 13h55,
15h, 15h50, 17h05, 17h55, 19h, 20h05 e 20h50 e 21h55.
• UnB Inst. de Artes: 12h10, 14h05, 16h, 18h05 e 19h10.
• UnB Biblioteca: 12h15, 14h10, 16h05, 18h10 e 19h15.
• CCBB: 11h35, 12h40, 13h30, 14h35, 15h25, 16h40, 17h30, 18h35,
19h40, 20h25, 21h30 e 22h45.
• Eixo Monumental - Teatro Nacional: 11h45, 12h50, 13h40, 14h45,
15h35, 16h50, 17h40, 18h45, 19h50, 20h35, 21h40 e 23h*.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS:
• Eixo L – Galeria dos Estados: 11h, 11h45, 12h50, 13h40,
14h50, 15h45, 16h50, 17h45, 18h50, 19h50, 20h35 e 21h45.
• Eixo Monumental – Biblioteca Nacional: 11h05, 11h50,
12h55, 13h45, 14h55, 15h50, 16h55, 17h50, 18h55, 19h55,
20h40 e 21h50.
• UnB Inst. de Artes: 12h, 16h e 19h.
• UnB Biblioteca: 12h05, 16h05 e 19h05.
• CCBB: 11h25, 12h30, 13h20, 14h30, 15h25, 16h30, 17h25,
18h30, 19h35, 20h20, 21h30 e 22h45.
• Eixo Monumental – Teatro Nacional: 11h35, 12h40, 13h30,
14h40, 15h35, 16h40, 17h35, 18h40, 19h45, 20h30, 21h40 e
23h*
• McDonald’s Eixo Monumental: 11h40, 12h45, 13h35, 14h45,
15h40, 16h45, 17h40.
*Desembarque

