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MAM RJ ABRE JANEIRO  
COM PROGRAMAÇÃO DE VERÃO 
GRATUITA PARA TODAS AS IDADES

Foto: Fabio Souza              
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CONVERSAS E DEBATES 
 
JUNTA LOCAL 
Sábados – 15, 22 e 29, das 10h às 17h 
As feiras da Junta Local são ponto de encontro de uma 
comunidade que se mobiliza em torno da comida.  
Ao longo de três sábados, o evento acontece nos 
jardins do MAM Rio.  
 
# 3 ÁRVORES MOVENTES – TRANSFIGURAÇÕES  
E OS DRIBLES À ORDEM BINÁRIA  
com Jialu Pombo e Jonas Van  
Sábado, 29, 15h 
A atividade propõe uma conversa‐exercício em torno 
de relações plurais e complexas com as plantas. 
Nesse encontro, acontecem reflexões sobre ances‐
tralidade, hibridismo dos seres e diálogos entre a 
terra e múltiplos corpos. 
 
Jialu Pombo é doutorando em psicologia clínica pela 
PUC‐SP (com graduação e mestrado em artes visuais 
pela UFRJ), e pesquisa processos clínicos e criação de 
linguagens como caminhos para descolonizar a vida do 
binarismo que estrutura o ocidente. Como alguém neu‐
rodivergente e dissidente de gênero, participa e realiza 
atividades que cruzam essas temáticas e a arte.  
 
Jonas Van é artista transnordestino e cozinheiro. A sua 
prática se inscreve entre a desobediência de gênero, 
linguagem e naturezas monstruosas utilizando som‐
vídeo, instalações efémeras e texto. Seu trabalho 

propõe narrativas ficcionais profundamente íntimas, 
fraturas linguísticas e temporais numa perspectiva an‐
ticolonial.  A atividade faz parte da exposição Com‐
posições para tempos insurgentes, em cartaz até 15 de 
maio, e conta com o patrocínio do BTG Pactual. 
 

 
 
 
ESTUDOS VIVOS: MEIO AMBIENTE  
com Antonio Amador e Renata Sampaio 
Sábado, 22, 15h 
Abrindo o programa Estudos Vivos, o MAM convida o 
público para debater e estudar as relações entre 
ecologia e políticas para o meio ambiente a partir das 
obras de Frans Krajcberg. Quais modos de vidas são 
possíveis de serem imaginados? Como modelos 
econômicos e o extrativismo moldam nossa experiên‐
cia com a natureza? Essas são algumas perguntas que 
mobilizam o encontro.   

Exposição Composições para tempos insurgentes,  
Caetano de Almeida, Lusco-fusco     Foto: Fabio Souza



  
 
 
OFICINAS 
 
ZONA ABERTA: EXPERIÊNCIA BAILA COMIGO 
Sábado, 8, das 10h às 12h 
O primeiro Zona Aberta do ano é um convite para movi‐
mentar o corpo. O projeto Experiência Baila Comigo 
oferece uma oficina introdutória de dança que passa 
pelos ritmos do forró, samba de gafieira e salsa.  
Vagas: 20 por ordem de chegada  
Classificação indicativa: livre  
 
O projeto é patrocinado pela Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e pela 
Afam Capital e Deloitte por meio da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura – Lei do ISS. 
 

 

 
FÉRIAS COM A FÁBULA  
Sábados – 15, 22, 29 – 10h – 17h 
 
OFICINA BATUCADA  
COM O MESTRE MANGUEIRINHA  
Sábado, 15. Das 10h às 12h 
O educador musical e músico percussionista Carlos 
Henrique da Silva Vicente, ou Mestre Mangueirinha, 
leva o bloco de carnaval para o jardim do MAM Rio. 
Crianças são convidadas para fazer uma batucada 
com garrafas pet, colheres de pau, copos plásticos e 
outros utensílios.  
Vagas: 20 por ordem de chegada  
Classificação indicativa: 5 a 10 anos 
 
OFICINA LIBERA PAREDE  
com Lucas Assumpção 
Sábado, 22, das 10h às 12h 
A oficina, comandada pelo artista e educador Lucas  
Assumpção (Bem‐aventurado), propõe criar com as 
crianças paredes para poéticas livres. Serão recriadas 
paredes com materiais mistos e técnicas que 
mesclam artes caseiras, têxteis e garatujas com 
lambe‐lambe e stencil. 
Vagas: 20 por ordem de chegada  
Classificação indicativa: 5 a 12 anos 
 

Frans Krajcberg, Sem título,                         Foto: Romulo Fialdini
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OFICINA DE PASSINHO  
com Thammy 
Sábado, 29, das 10h às 12h 
A oficina introdutória de passinho oferece uma expe‐
riência que mescla dança urbana, funk e improvisação. 
Comandada pela dançarina, vocalista e percussionista 
Thammy, a atividade incentiva as pessoas partici‐
pantes a conhecerem um pouco mais da história e dos 
estilos do passinho. 
Vagas: 20 por ordem de chegada  
Classificação indicativa: 6 a 12 anos 
 
 
CINEMATECA DO MAM 
 
CINEMATECA EM RITMO DE AVENTURA 
Para iniciar o ano de 2022 em alta velocidade e adrena‐
lina, a Cinemateca do MAM promove uma pequena 
mostra de 12 filmes de seu acervo. Cinemateca em ritmo 
de aventura reúne produções nacionais e estrangeiras 
de diferentes épocas e para todos os públicos, onde a 
aventura e a emoção estão no cerne das obras. 
 
ENCONTRO SÉRGIO SANTEIRO  
Personagem incontornável do cinema independente 
brasileiro, autor de quase duas dezenas de curtas‐me‐
tragens, professor universitário, fundador e ativo par 

 
 
ticipante da Associação Brasileira de Documentaristas, 
Sérgio Santeiro recebe uma homenagem na Cine‐
mateca do MAM por ocasião do lançamento do seu 
primeiro longa‐metragem, O Bobo na rua. A mostra En‐
contro com Sérgio Santeiro começa de forma presencial 
no auditório Cosme Alves Netto e segue para o canal 
online da Cinemateca. 
 
Mais informações e programação completa em 
https://mam.rio/ 

Foto: Fabio Souza           

https://mam.rio/

