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JPrado

OS ENCANTADOS
DO SOSSEGO
ATÉ 5/12

Divulgação

Cinema – 1º andar

MOSTRA DE CINEMA
NORUEGUÊS
Até 13/11
Sessão extra: 14/11, às 18h

Classificação indicativa: de acordo
com o filme
Ingressos gratuitos na bilheteria do
CCBB e no site: bb.com.br/cultura
Confira a programação completa e
sinopses em bb.com.br/cultura

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Realizada em conjunto com a Embaixada
Real da Noruega em Brasília e o Real
Consulado Geral da Noruega no Rio de
Janeiro, a mostra apresenta a produção
cinematográfica norueguesa da
atualidade, com curtas e longasmetragens destinados aos públicos
jovem e adulto. Entre os destaques
da programação estão filmes como
A Escolha do Rei (2016, Erik Poppe) e
Disco (2019, Jorunn Myklebust Syversen).
Curadoria: Embaixada Real da Noruega.

Divulgação

Cinema – 1º andar

FILMECIÊNCIA – IV FESTIVAL
DE FILMES CIENTÍFICOS (FEFICI)
De 16 a 20/11

qua – qui – sex – sáb – dom

O festival discute a relação entre o cinema e a ciência, e estimula a produção
de filmes científicos no Brasil. Promovido pelo LIC (Laboratório de Imagem
Científica), numa parceria entre universidades, exibirá filmes de ficção
científica, como Invasão Espacial e Algoritmo (Thiago Foresti), Ditadura
Roxa (Matheus Moura), filmes sobre ciência e cultura, como Marte: Loga
(Jane de Almeida) e filmes realizados por estudantes nos três anos do
FeFiCi. Serão também apresentadas sessões de arqueologia do cinema
científico com filmes curtos de Étienne-Jules Marey e Jean Comandon,
filmes de cirurgia de Eugène Doyen e Alessandro Posadas, e filmes-ensaios
científicos dos famosos designers Charles e Ray Eames. Filme é (Film Ist),
importante obra do cineasta, arquiteto e fotógrafo austríaco Gustav
Deutsch, será apresentado por Oliver Gaycken (Universidade de Maryland).
Os filmes de ficção serão comentados por Mark Bould (Universidade do
Oeste da Inglaterra).
Classificação indicativa: de acordo com o filme
Ingressos gratuitos na bilheteria do CCBB e no site: bb.com.br/cultura
Confira a programação completa e sinopses em bb.com.br/cultura

Jaime Acioli

Térreo, 1º, 2º, 3º e 4º andares

PLAYMODE
Até 16/1/2023

Verifique a classificação indicativa
Entrada gratuita
Ingressos em bb.com.br/cultura
ou na bilheteria do CCBB

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

Playmode tem como objetivo expandir
caminhos, mostrar obras de múltiplas
proveniências e abrir um debate sobre a
importância da cultura lúdica na sociedade
do século XXI. A exposição reúne trabalhos
de artistas de vários países que convocamnos a pensar e a desmontar sistemas e,
por meio deles, provocar modos de refletir
criticamente a complexidade do mundo em
que vivemos. A curadoria é dos portugueses
Filipe Pais e Patrícia Gouveia.

Studio Tertúlia

Teatro

qui

ENCONTRO DO
VIOLÃO BRASILEIRO
Até 10/11 – 19h
Duração shows: 100 min
Classificação indicativa: livre
Ingressos em bb.com.br/cultura
ou
naElobilheteria
do CCBB
Ourocard
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Dia 10/11, às 14h – Aula Magna:
“Vivências do Violão de Sete
Cordas na Música Brasileira”
VALID THRU

SECURITY CODE

4004 0001

85,7 X 54 MM

NO EXTERIOR

(61) 4004 0001

Está fora do Brasil?

+ 55 11 2845 7820

BRUNO P. SIQUEIRA

PERSONALIZAÇÃO AZUL (PANTONE 286 C). LAMINAÇÃO FOSCA.
UTILIZAR PVC AMARELO.

VALID THRU

REMOVER INDICAÇÕES DA FACA, CHIP, PERSONALIZAÇÃO, TARJA MAGNÉTICA
E TARJA DE ASSINATURA ANTES DA IMPRESSÃO. SUBSTRATO PVC AMARELO.

Clientes Ourocard
têm direito a 50% de
desconto no ingresso
SECURITY CODE

BRUNO P. SIQUEIRA

Além dos shows, o programa
inclui a aula magna “Vivências
do Violão de Sete Cordas na
Música Brasileira”, ministrada
por Thiago Delegado.
A iniciativa é voltada para
músicos e interessados em geral.
Duração: 90min
Classificação indicativa: livre
Entrada gratuita, mediante
retirada de ingressos na bilheteria
do CCBB a partir de 1 hora antes
do início do evento

Encontro do Violão Brasileiro traz uma
mostra atual sobre o violão popular
contemporâneo, reunindo nomes
consagrados e da nova geração, em solo
e duo. Idealizado, dirigido e apresentado
pelo pesquisador e violonista Thiago
Delegado, os dois últimos Encontros
contam com os seguintes convidados:
3/11 – Rogério Caetano/Elodie Bouny
10/11 – João Camarero/Ana Clara Guerra

JPrado

Teatro

OS ENCANTADOS
DO SOSSEGO
De 4/11 a 5/12
Sextas e segundas, às 19h
Sábados e domingos, às 17h

sex – sáb – dom – seg

Oficina “Prática de Tradições
Amazônicas” – 180 min
(classificação: livre)
Dia 6/11, às 10h

“Os Encantados do Sossego” resgata o
hábito ancestral das famílias de se sentar
para ouvir histórias fantásticas. A trama
explora lendas e mitos amazônicos ao
acompanhar a história de Joana, uma
mulher que vive na “Casa do Sossego”,
na Ilha do Marajó, na foz do Rio Amazonas.
Ela embarca em suas lembranças mais
antigas para desvendar os mistérios que
rondam a sua família e depara-se com
eventos extraordinários – ora trágicos, ora
fantásticos – que pairaram sobre aquele
núcleo, depois que a família decidiu morar
em terras marajoaras. O espetáculo é um
convite para conhecer um lugar mágico
e exaltar a cultura brasileira. É uma história
de amor, fraternidade e de respeito à
natureza, aos ancestrais e às crenças
de um território místico.

Endereço para inscrição prévia
nas oficinas: contato@
dialogodaarte.com.br

Com Fernanda Thurann. Direção
e dramaturgia de Monique Sobral
de Boutteville.

Duração: 50 min
Classificação indicativa: 10 anos
Além do espetáculo:
Oficina “Contação de Histórias” –
180 min (recomendação a partir 16
anos, estudantes ou profissionais
de artes cênicas) –
20 participantes
Dia 5/11, às 10h

Jamil Kubruk

Térreo

sáb
UMA VIAGEM NO TEMPO –
O CCBB SÃO PAULO
Até 28/1/2023
A rádio “A Máquina do Tempo”, que faz
Sábados: 11h
o transporte entre o passado, o presente

Duração: 40 min
Classificação indicativa: livre –
recomendado para pessoas
a partir de 7 anos
Entrada gratuita
Mais informações em bb.com.br/
cultura ou na bilheteria do CCBB

e o futuro, apresenta uma programação
especial, com uma vendedora de flores, um
engenheiro-arquiteto, uma fotógrafa e um
grupo de músicos, todos saídos da década
de 1930 diretamente para a década de 2020.
Perdidos dentro de um prédio que conhecem
como agência do Banco do Brasil em São
Paulo, vão se relacionando com o público
e apresentando a história de formação e
transformação da cidade em uma grande
metrópole, da instalação da agência BB em
seu primeiro imóvel próprio na cidade –
assim como os detalhes arquitetônicos do
prédio –, chegando à descoberta de que,
no tempo futuro, o prédio tem uma nova
função: a de salvaguardar a cultura e a arte
como Centro Cultural Banco do Brasil.
Com Beatriz Barros, Bruno Lourenço,
Jéssica Policastri, Lua Oliveira, Henrique
Ribeiro. Dramaturgia: Beatriz Barros e
Jéssica Policastri.

Divulgação

Térreo

CCBB EDUCATIVO
De 1º a 30/11

Classificação indicativa: livre
Atividades gratuitas
Confira a programação completa
em www.bb.com.br/cultura

qua – qui – sex – sáb – dom – seg

O CCBB Educativo é um programa de
mediação cultural que desenvolve ações
presenciais e digitais para aproximar os
públicos da programação em cartaz e do
patrimônio cultural do Centro Cultural Banco
do Brasil – CCBB. Visitas mediadas,
laboratório de atividades, contação de
histórias, mediação de livro, encontro com
professores, cursos, palestras e seminários são
parte da programação presencial do CCBB
Educativo. A ideia é convidar todos os
públicos para experimentar, investigar,
trocar, criar e conviver no CCBB.

Divulgação

FACILIDADES CCBB
Fraldário – O CCBB disponibiliza fraldário no Mezanino, acesso pelos
elevadores ou escadas.
Café – Café Girondino no piso térreo, todos os dias, das 9h às 20h, exceto
às terças.
Como chegar
• METRÔ
Estação São Bento – Linha Azul. Saindo do metrô, caminhe pela Rua São
Bento, vire levemente à esquerda no Largo do Café e siga pela Rua Álvares
Penteado até o CCBB (220m)
• TÁXI OU APLICATIVO – Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé
pela Rua da Quitanda até o CCBB (200m)
• VEÍCULO PARTICULAR – Estacionamento conveniado na
Rua da Consolação, 228 – R$ 14. Opção de traslado gratuito, ida e volta,
até o CCBB (10 min), das 12h às 21h
• VEÍCULO PARTICULAR – Opções de estacionamentos não conveniados
nas Ruas Boa Vista e Líbero Badaró
• ÔNIBUS
Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero
Badaró e Boa Vista

Seus ingressos
pro CCBB a menos
cliques de você.
Conheça nossa nova bilheteria
digital e aproveite para garantir
seus ingressos de uma maneira

TICKET

ainda mais rápida e fácil.

Acesse: bb.com.br/cultura
ou escaneie o código abaixo.

TICK

CCBB
CCBB

B
KET CCB

www.bb.com.br/cultura

SAC: 0800 729 0722 – Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 729 0088
Acesso e
facilidades para
pessoas com
deficiência física

CCBB SP

BILHETERIA
Pensando na sua melhor experiência, os ingressos para o CCBB estão disponíveis
em um novo canal on-line. Agora ficou mais fácil adquirir os ingressos para a
nossa programação. É só acessar: bb.com.br/cultura e escolher o evento.
Ourocard Elo Básico
A bilheteria física continua funcionando normalmente.
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Eventos gratuitos: retirada de ingressos a partir de 1 hora antes da sessão.
VALID THRU

SECURITY CODE
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(61) 4004 0001

4004 0001
Está fora do Brasil?

+ 55 11 2845 7820

BRUNO P. SIQUEIRA

PERSONALIZAÇÃO AZUL (PANTONE 286 C). LAMINAÇÃO FOSCA.
UTILIZAR PVC AMARELO.

Clientes Ourocard
têm direito a 50% de
desconto no ingresso

BRUNO P. SIQUEIRA

REMOVER INDICAÇÕES DA FACA, CHIP, PERSONALIZAÇÃO, TARJA MAGNÉTICA
E TARJA DE ASSINATURA ANTES DA IMPRESSÃO. SUBSTRATO PVC AMARELO.

Todos os dias, das 9h às 20h.
Exceto às terças.
Informações: (11) 3113-3651.

85,7 X 54 MM

INFORMAÇÕES GERAIS

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico, Triângulo SP, São Paulo,
SP – acesso ao calçadão pela estação São Bento do Metrô.

INGRESSOS
Exposições e CCBB Educativo: entrada gratuita.
Cinema: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).
Teatro e Música: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
A venda dos ingressos pelo valor de meia-entrada seguirá os critérios previstos
nas legislações federal, estadual e municipal. Clientes Banco do Brasil também
pagam meia, mediante apresentação do cartão Ourocard.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças.
Informações: (11) 4297-0600.
E-mail: ccbbsp@bb.com.br.
/ccbbsp
/ccbb_sp
/ccbbsp
Alvará de funcionamento: 2021/00708-00. Validade 29/01/2022 (em renovação,
nº processo 6068.2022/0000314-0). Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
nº 551276, válido até 29/11/2023.

Baixe o leitor
de QR Code
em seu celular,
fotografe o
código e confira
o site do CCBB.

A programação é
fechada com
antecedência e está
sujeita à alteração.
Consulte nosso site
para informações
atualizadas.

