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Apresentação
Com toda a sua exuberância, a Cidade do Rio de Janeiro tem
o reconhecimento de boa parte do mundo. E virou um marco devido
aos seus belos cenários naturais, enriquecidos por obras de parte
da humanidade que tem o dom da criação e de esculpir os mais
diversos ambientes encantadores: nossos arquitetos. A Unesco e
União Internacional de Arquitetos (UIA) concederam a esta, que
está entre as mais famosas cidades do planeta, o título de Primeira
Capital Mundial da Arquitetura.
Inspirados no cenário carioca, milhares destes profissionais
que tornam o mundo melhor para se viver debaterão no 27º
Congresso Mundial de Arquitetos, o maior encontro sobre
arquitetura, urbanismo, patrimônio e paisagismo. Em um ano
abalado pela pandemia do novo coronavírus, o Congresso foi
adiado para julho de 2021. E o titulo Rio Capital Mundial da
Arquitetura Unesco.UIA estendido para o mesmo período.
A nominação Rio Capital Mundial da Arquitetura celebra os
500 anos de História da Arquitetura de toda a cidade, com milhares
de imóveis tombados e preservados, e paisagem cultural urbana
reconhecida como Patrimônio da Humanidade. É uma oportunidade
para discussões sobre o futuro que queremos para o Rio de Janeiro
e metrópoles mundiais.
Apesar das adversidades de 2020, vamos juntos deixar um
legado imaterial para o mundo e para Copenhagen, a próxima
Capital Mundial da Arquitetura, através do debate sobre os temas
urbanos, oportunidades de aprendizado, do turismo cultural e das
práticas sustentáveis nas cidades, por um futuro melhor para todos
os povos.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
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Introduction
Due to all its exuberance, the City of Rio de Janeiro is
recognized all over the world. It has become a landmark because of
its beautiful natural settings, enriched by the works of a part of
humanity that has the gift of creating and sculpting the most diverse
charming environments: our architects. UNESCO and the
International Union of Architects (UIA) granted this city, which is one
of the most famous on the planet, the first title of World Capital of
Architecture.
It is in Rio de Janeiro's scenario that thousands of these
professionals, who make the world a better place to live in, will
gather to debate and exchange experiences on the main topics of
the field. It is in Rio that the 27th World Congress of Architects will be
held, the largest meeting on architecture, urbanism, heritage and
landscaping. In a year shaken by the new coronavirus pandemic, the
Congress was postponed to July 2021 and the title of World Capital
of Architecture was extended to the same period.
The nomination Rio World Capital of Architecture celebrates
the 500 years of History of the Architecture of the city that has
thousands of properties listed and preserved, and an urban cultural
landscape recognized as a World Heritage. It is an opportunity for
discussions about the future we want for Rio de Janeiro and other
metropolises worldwide.
Despite the adversities of 2020, together we will leave an
immaterial legacy to the world and to Copenhagen, which will be the
next World Capital of Architecture in 2023, through the debate on
urban themes, learning opportunities, cultural tourism and
sustainable practices in cities, aiming at a better future for all people.

Rio de Janeiro City Hall
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Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA
título de Capital Mundial da Arquitetura, concedido pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (Unesco) e União Internacional dos Arquitetos (UIA)
pela primeira vez à cidade que sediará o 27º Congresso
Mundial de Arquitetos – UIA 2021 Rio – Todos os Mundos, um
só Mundo, Arquitetura 21, trouxe ao Município do Rio e ao Instituto de
Arquitetos do Brasil (IAB), grande honra e responsabilidade, como
entidades corresponsáveis pela execução do programa.
O plano de trabalho elaborado em 2018, em conjunto com o
Comitê Executivo do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, e o apoio
do IAB-DN, IAB-RJ, CAU BR, CAU RJ, FNA, ABEA, AsBEA, ABAP e
ANPARQ1, tem como principais objetivos a disseminação da cultura
arquitetônica, a promoção de reflexões sobre os 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e
o estímulo ao turismo e ao desenvolvimento da cidade, do Estado do
Rio de Janeiro e do Brasil.
O Rio de Janeiro, assim como outras metrópoles mundiais,
apresenta inúmeros desafios de gestão urbana, servindo como
referência para o principal legado a ser alcançado: o da mudança na
abordagem das autoridades e da sociedade em relação à arquitetura,
ao urbanismo e ao paisagismo para a construção de cidades mais
sustentáveis e igualitárias.
Para o desenvolvimento e execução do plano de trabalho foi
formada em maio de 2019 uma estrutura de governança, com o
comitê conjunto UNESCO.UIA, presidido pelo arquiteto francês
Dominique Perrault. Sob este comitê, está o Conselho Rio 2020,
presidido pelo prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, com a
participação de diversos gestores de órgãos municipais,
representantes de entidades de classe - UIA, IAB, Comitê Executivo
do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, Federação Nacional de Arquitetos - FNA, além
das áreas de cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do
Governo Federal.
O Conselho Rio 2020, de participação honorífica, tem como
atribuições a aprovação da programação geral e a proposição de
atividades para incentivar e dar visibilidade à programação relativa ao
Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA.

O

1

IAB – DN – Instituto de Arquitetos do Brasil Direção Nacional, IAB-RJ – Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento Rio de Janeiro, CAU BR –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU RJ – Conselho de Arquitetura e Urbanismo – Rio de Janeiro, FNA – Federação Nacional de Arquitetos,
ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, AsBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ABAP –
Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística, ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisadores em Arquitetura
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A coordenação e operacionalização do programa ficou a
cargo do Comitê Organizador, com uma diretoria executiva e três
subcomitês matriciais – de Programação, de Fomento e
Comunicação e de Administração e Logística, formados por
representantes de diversos órgãos municipais, do IAB e do 27º
Congresso Mundial de Arquitetos.
As estratégias firmadas em 2019 pelo Comitê Organizador
para alcançar os objetivos propostos no programa foram: o
lançamento, em novembro, de um Edital de Chamamento Público
de Projetos Culturais, com apoio institucional para pessoas físicas e
jurídicas, como meio de fomentar a participação da sociedade civil;
a formulação e divulgação de conteúdos através de uma rede de
websites e redes sociais próprios e de entidades parceiras; além da
divulgação do título e das propostas em diversos fóruns de
discussões e canais relacionados a urbanismo, patrimônio histórico
e turismo.
A celebração da cidade como Capital Mundial da Arquitetura foi
oficialmente aberta no Réveillon 2019 – 2020 na Praia de
Copacabana, quando foi feito o anúncio do título para mais de dois
milhões de pessoas ao vivo e outras centenas de milhões através de
transmissões de Tv e internet.
No início do ano, antes que o novo coronavírus se alastrasse
no Brasil e na Cidade do Rio de Janeiro, foi possível a realização de
importantes eventos – exposições, lançamentos de livros, seminários
– inscritos no Edital de Chamamento Público de Projetos Culturais.
Em fevereiro, durante o Carnaval, três escolas de samba do Grupo
Especial desfilaram no Sambódromo com temas relacionados à
arquitetura, urbanismo e direito à moradia, alcançando ampla
repercussão mundial.
No mesmo mês, foi realizada uma apresentação dos trabalhos
desenvolvidos e das propostas para todo o ano de celebração do
título na sede da UNESCO, para representantes de seus países
membros, com o objetivo de ampliar propostas internacionais ao
longo do ano.
No início de março de 2020, quando a Organização Mundial
de Saúde (OMS) classificou o estado de difusão da doença
causada pelo novo coronavírus como pandemia, já havia mais de
300 projetos culturais inscritos no Edital de Chamamento Público
e a repercussão do título vinha se ampliando, assim como as
parcerias institucionais para se formar uma grande rede de
divulgação e programação cultural.
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Toda essa mobilização precisou ser revista quando, em 13 de
março de 2020, foi reconhecida pelas autoridades a situação de
emergência em saúde pública no Estado e no Município do Rio de
Janeiro, levando a população a permanecer em quarentena por
longos meses, o cancelamento de eventos presenciais, voos
internacionais e ao adiamento do 27º Congresso Mundial de
Arquitetos para o ano seguinte, com a previsão de realização de 18 a
22 de julho de 2021. Todos tiveram que se reinventar, e as
prioridades e a atenção de todos voltaram-se para a luta diária pela
cura das inúmeras pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e
pela busca de vacinas para atender à demanda universal.
O cotidiano da população mundial passou por transformações
repentinas e extremas, repercutindo no debate sobre o futuro das
cidades pós-pandemia, evocando apostas sobre as mudanças na
arquitetura, nos espaços públicos, na mobilidade, nas densidades
urbanas, nas relações campo-cidade e na revisão total de
necessidades e prioridades, tanto no espaço material, quanto virtual.
A programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO.UIA também se reinventou. Tendo em vista que a maioria
dos eventos chancelados foram adiados ou cancelados, o foco da
mídia voltado exclusivamente à cobertura do novo coronavírus e a
propagação de debates on-line, foram criados estímulos para que o
edital de chamamento público aberto recebesse novas programações,
incluindo webinars e lives. Reforçou-se também a produção de
conteúdo jornalístico exclusivo, ligado aos grandes temas de 2020 e à
nomeação de Rio Capital Mundial da Arquitetura: arquitetura,
pandemia, meio ambiente e sustentabilidade das cidades, patrimônio
histórico e identidade cultural.
Desta
forma,
através
do
website
bilíngue
capitalmundialdaarquitetura.rio, formou-se uma grande rede de
discussão destes temas, com conteúdo novo, atualizado quase que
diariamente, trazendo a colaboração de professores universitários,
estudantes, pesquisadores, profissionais de escritórios e servidores
públicos de todo o Brasil em entrevistas e depoimentos. Entre março
e agosto, os grandes temas se revezaram nas matérias especiais,
concomitantemente com a divulgação de eventos do Edital de
Chamamento Público que passaram a ser realizados de forma virtual,
e das colunas especiais do website.
A partir de julho, o conteúdo do website passou a ser divulgado
nas redes sociais próprias – Facebook, Instagram, Twitter, ampliando
o alcance de leitores.
Em seguida, em parceria com a Multirio, Empresa Municipal de
Multimeios, iniciou-se a veiculação nas redes sociais de um jogo de
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cartões relacionado à divulgação de conteúdo educativo sobre o
patrimônio histórico da cidade, amplamente visualizado por
estudantes da rede pública municipal de ensino.
Tão rica foi a experiência com o website que decidimos
transformar em ebooks o conteúdo principal produzido, dividido em seis
volumes, que poderão ser baixados separadamente de acordo com
cada coluna: O Meu Rio, Prospectivas, Ações Frente à Pandemia,
Práticas Sustentáveis, Olhar Sobre o Patrimônio e Programação do Rio
Capital Mundial da Arquitetura UNESCO UIA.
Estavam previstos novos temas de matérias especiais
vinculados aos grupos de trabalho da União Internacional de
Arquitetos a partir de setembro, assim como novas colunas para o
website, envolvendo cidades de todo o mundo que sediaram os
congressos mundiais de arquitetos anteriormente. Devido ao
período pré-eleitoral, houve a interrupção da veiculação do website,
redes sociais e divulgação da programação entre 15 de agosto e o
fim das eleições municipais.
Junto com o retorno progressivo previsto das atividades
presenciais no Rio de Janeiro, Brasil e no mundo, a partir de
dezembro de 2020 se inicia uma nova fase da programação do Rio
Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA até julho de 2021,
quando haverá a passagem do título para Copenhagen, no
encerramento do 27º Congresso Mundial de Arquitetos – UIA 2021
Rio.
Por meio das iniciativas realizadas e previstas para ocorrerem
no primeiro semestre de 2021, pretendemos deixar um legado
imaterial, de uma nova cultura, de respeito às cidades e aos
cidadãos, de menor desigualdade social e de integração. Um legado
construído a partir da soma de experiências e culturas da população.
“TODOS OS MUNDOS, UM SÓ MUNDO. ARQUITETURA 21”.
Valéria Magiano Hazan
Vice-presidente do Conselho Rio 2020 e diretora executiva do Comitê Organizador
Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO UIA
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Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA
he title of World Capital of Architecture, granted by the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) and the International Union of Architects (UIA) for
the first time to the city that will host the 27th World Congress of
Architects UIA 2021 Rio - “All worlds. Just one World,
Architecture 21”, brought to the municipality of Rio and the Institute of
Architects of Brazil (IAB) great honor and responsibility, as entities coresponsible for the execution of the program.
The work plan prepared in 2018, together with the Executive
Committee of the 27th World Congress of Architects, with the support
of IAB-DN, IAB-RJ, CAU BR, CAU RJ, FNA, ABEA, AsBEA, ABAP,
and ANPARQ1 has as main goals the dissemination of architectural
culture, the promotion of reflections on the 17 Sustainable
Development Goals of the United Nations, the encouragement of
tourism, the development of the city of Rio, the State and Brazil.
Rio de Janeiro, as well as other world metropolises, presents
several urban management challenges serving as a reference for the
main legacy to be achieved: the change in the authorities and society
approach concerning architecture, urbanism and landscaping as a
tool for the construction of more sustainable and equal cities.
In order to develop and execute the work plan, a governance
structure was formed in May 2019, along with the Joint Committee
UNESCO.UIA, chaired by the French architect Dominique Perrault.
Rio 2020 Council, chaired by the Mayor of the City of Rio de Janeiro,
is under this committee, together with the participation of several
managers of the municipal bodies, representatives of class entities UIA, IAB, Executive Committee of the 27th World Congress of
Architects, Council of Architecture and Urbanism - CAU, National
Federation of Architects - FNA, in addition to the cultural departments
of the Government of the State of Rio de Janeiro and the Federal
Government.
Of honorary participation, Rio 2020 Council has the task of
approving the general program and proposing activities to encourage
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and give visibility to the program related to Rio World Capital of
Architecture UNESCO.UIA.
1

IAB - DN - Institute of Architects of Brazil - National Directorate, IAB-RJ - Institute of Architects of Brazil, Rio de Janeiro Department, CAU – Council
of Architecture and Urbanism, CAU RJ - Council of Architecture and Urbanism - Rio de Janeiro, FNA - National Federation of Architects, ABEA Brazilian Association of Architecture and Urbanism Teaching, AsBEA - Brazilian Association of Architecture Offices, ABAP - Brazilian Association of
Landscape Architecture, ANPARQ - National Association of Researchers in Architecture
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The program was coordinated and operationalized by the
Organizing Committee, along with an executive board and three
subcommittees - Programme, Promotion and Communication, and
Administration and Logistics, composed of representatives from
various municipal bodies, the IAB and the 27th World Congress of
Architects.
The strategies established by the Organizing Committee in 2019
to achieve the objectives proposed in the program were: the launching
of a Public Call for Proposals for Cultural Projects in November,
carried with institutional support for individuals and legal entities to
promote the participation of civil society in the agenda; the formulation
and dissemination of content through its own network of websites and
social media, and partner entities; in addition to the advertising the title
and its proposals in several discussion forums and channels related to
urbanism, historical heritage and tourism.
The celebrations of the city as the World Capital of Architecture
were officially launched on 2019-2020 New Year’s Eve, in
Copacabana Beach, when the title was announced in real-time to
more than two million people and hundreds of millions more through
TV and internet broadcasts.
At the beginning of the year, before the spread of the new
coronavirus in Brazil and in the city of Rio de Janeiro, important
events such as exhibitions, book launches, and seminars were held all of those were selected through the Public Call for Cultural Projects.
In February, during Carnival, three samba schools from the Special
Group paraded in the Sambódromo presenting plots related to
architecture, urbanism, and the right to housing, reaching worldwide
repercussions.
In the same month, the work and the agenda developed for the
whole year of celebrations of the title was presented at UNESCO
headquarters to the representatives of its member countries, aiming at
expanding the range of international project proposals throughout the
year.
At the beginning of March 2020, when the World Health
Organization (WHO) declared the dissemination of disease caused by
the new coronavirus as a pandemic, there were already more than
300 cultural projects registered through the Public Call and the
repercussion of the title was increasing, as well as institutional
partnerships towards a larger network of promotion and cultural
programme.
However, all this mobilization needed to be revised on March
13, 2020, when the authorities of the State and the Municipality of Rio
de Janeiro recognized the public health emergency situation, the
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population was advised to adopt social isolation measures for several
months, international flights and live events were cancelled, and the
27th World Congress of Architects was postponed to the following
year, now scheduled to be held from 18 to 22 July 2021. Everyone
had to reinvent themselves, and the priorities and attention turned to
the daily struggle for the cure of countless infected people with the
new coronavirus and the search for a vaccine to respond to an
universal demand.
The daily lives of the world population suffered sudden and
extreme changes, reflecting on the debate about the future of postpandemic cities, evoking debates on transformations in architecture,
public spaces, mobility, urban densities, urban-rural linkages and total
revision of the needs and priorities, both in material and virtual space.
Rio’s World Capital of Architecture UNESCO.UIA has also
reinvented itself. As the majority of the endorsed events was
postponed or canceled, the media focused exclusively on the
coverage of the new coronavirus and the spread of online debates.
Thus, incentives were created for the Public Call to receive proposals
for new programs, including webinars and social media live broadcast.
The production of journalistic content linked to the main themes of the
year 2020 and the World Capital of Architecture nomination, such as
architecture, pandemic, environment and sustainability of cities,
historical heritage and cultural identity, was reinforced.
Thereby, the bilingual capitalmundialdaarquitetura.rio website
allowed a large network of discussions on these topics, daily updated
content, with contributions from university professors, students,
researchers, architecture professionals and public servants from all
over the country through interviews and testimonies. Between March
and August, the major themes took turns in the special articles,
concomitantly with the disclosure of events received through the
Public Call that started to be held virtually, and the special columns of
the website.
In July, the website’s content began to be disseminated on its
own social networks - Facebook, Instagram, Twitter, expanding the
outreach of readers.
Then, in partnership with Multirio, the Multimedia Municipal
Company, an education e card game related to the city’s historical
heritage, was released on social media. An initiative that was widely
accessed by students from the municipal public schools.
The experience with the website was so positive that it was
decided to convert the main content produced into eBooks divided into
six volumes, which can be downloaded separately according to the
following columns: My Rio, Foresights, Actions Against Pandemic,
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Sustainable Practices, Lookat the Heritage and Programme of Rio
UNESCO World Capital of Architecture UNESCO UIA.
New themes of special subjects related to the working groups of
the International Union of Architects, as well as new columns for the
website involving cities from around the world that had hosted the
World Congresses of Architects were previously scheduled to be
published from September. Due to the municipal pre-election period,
the website, social media and the promotion of the programing had to
be interrupted from August 15th until the end of municipal elections
process.
Following the scheduled progressive return of presential activities in
Rio de Janeiro, Brazil and around the world, a new phase of the World
Capital of Architecture UNESCO.UIA will begin from December 2020 and
will be carried until July 2021, when the title will be granted to
Copenhagen, at the end of the 27th World Congress of Architects - UIA
2021 Rio.
Through the initiatives carried out and planned to take place
in the first semester of 2021, it is intended to leave an immaterial
legacy, one of a new culture, respect for cities and citizens,
integration and less social inequality. A legacy built by the sum of
experiences and cultures of the population. “ALL WORLDS, JUST
ONE WORLD. ARCHITECTURE 21”.
Valéria Magiano Hazan
Vice-President of Rio 2020 Council and Executive Director of the Organizing Committee Rio World
Capital of Architecture UNESCO.UIA
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Programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO.UIA

Subcomitê de Programação teve como meta criar uma
programação de eventos ligados à arquitetura, ao urbanismo e
às artes durante o período da nominação Rio Capital Mundial da
Arquitetura UNESCO.UIA, de janeiro a dezembro de 2020.
Esta programação foi planejada com a contribuição de projetos
da sociedade civil, universidades e instituições públicas e privadas. A
estrutura principal do Subcomitê foi formada por uma diretora e um
assessor técnico, contando com a participação matricial de
representantes de várias secretarias afins da Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro e representantes do Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB), através do Comitê Executivo do Congresso UIA2021Rio.
As primeiras contribuições para esta programação vieram
através do grupo de trabalho Rio 2020 - Organização de Eventos do
Comitê Executivo do Congresso UIA2021Rio, coordenado pelo
arquiteto Augusto Ivan de Freitas, que já vinha trabalhando com os
equipamentos de cultura da cidade e incentivando eventos paralelos
à programação do Congresso durante a realização do mesmo.
Para dar maior capilaridade no fomento dos eventos no período
da nominação do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA,
foi elaborado um Edital de Chamamento Público de projetos, para
que tivesse transparência e alcançasse o maior número de
proponentes para esta convocação. A Secretaria Municipal de Cultura
ofereceu seus espaços culturais para receber parte da programação.
Os objetivos foram: ter um grande número de projetos e eventos,
alcançar todos os territórios da cidade e provocar em todos um novo
olhar com reflexões sobre arquitetura e cidades.
O edital de chamamento público chancelou os projetos, mas
não houve repasse de recursos aos promotores culturais. Assim, foi
simplificado para que agregasse o máximo de propostas. O edital foi
publicado nos websites do Rio Capital Mundial da Arquitetura, do 27º
Congresso Mundial de Arquitetos e da UIA. O passo a passo foi
publicado no website do Rio Capital, na aba FAÇA PARTE.
Os projetos inscritos neste Edital foram analisados pelos
representantes do Subcomitê e validados em reuniões quinzenais.
Foram realizadas 17 reuniões, inscritos 378 projetos e destes, 271
foram validados. Com a chancela, os projetos e eventos passaram a
compor a programação oficial e usar as logomarcas do Rio Capital
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Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA e do Congresso Mundial de
Arquitetos UIA2021Rio.
Cabe destacar o trabalho de interface com o Subcomitê de
Fomento e Comunicação, que divulgou interna e externamente estes
projetos, fortalecendo o caráter de rede e de difusão desta
programação nos meios de comunicação.
A programação é formada por projetos e ações importantes
para o tema, que já vêm sendo pensadas pelos técnicos tanto da
Prefeitura como da academia, dos conselhos, dos institutos ou da
iniciativa privada.
Tivemos interfaces importantes de ideias e propostas de
projetos específicos com alguns órgãos da Prefeitura, como a
Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente da
Cidade, a Secretaria Municipal de Urbanismo, a Subsecretaria
Municipal de Habitação, a Secretaria Municipal de Educação,a
Multirio, a RIOFILMES, a Secretaria Especial de Turismo e Legado
Olímpico (SETURLEO), a Assessoria Especial de Inovação da
Secretaria Municipal de Fazenda e a Fundação Planetário da Cidade
do Rio de Janeiro. Entre os órgãos estaduais destaca-se o Museu da
Imagem e do Som da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa.
Diversas instituições colaboraram com propostas relevantes,
como a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo
(ABEA); a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura
(ASBEA); o Sindicato das Indústrias da Construção Civil
(SINDUSCON), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); o
Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento Rio de Janeiro (IABRJ), entre outras.
Vale destacar o núcleo formado por representantes da área de
audiovisual, formado por representantes da RIOFILME, Arquivo da
Cidade; Empresa Municipal de MultiMeios (MULTIRIO), Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade (IRPH), Museu da Imagem e do Som
(MIS-RJ), Centro Técnico Audiovisual (CTAV) da Secretaria do
Audiovisual da Secult do Ministério do Turismo e o Arquivo Nacional.
O propósito foi tornar a programação agregadora, inclusiva e aberta a
todas as manifestações ligadas ao tema, fazendo com que a cidade
tivesse o sentimento de pertencimento do título.
Infelizmente, tivemos com o início da pandemia uma mudança no
processo. Os equipamentos de cultura fecharam e os espaços
públicos não puderam receber manifestações.
Diante das complicações causadas pela pandemia, ainda em
março de 2020, o Congresso UIA2021Rio foi adiado em um ano, para
julho de 2021. Com isso, surgiu a possibilidade de estender a
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programação até este período com a prorrogação do Edital de
Chamamento Público, que foi interrompido durante o período eleitoral
(de 15 de agosto a 29 de novembro de 2020). Por este motivo,
diversos eventos programados para ocorrer durante este período não
puderam utilizar a logomarca do Rio Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO.UIA.
Diversos eventos foram reprogramados e realizados de forma
online. Outros, adiados para 2021 e alguns não foram viabilizados.
Neste ebook apresentamos o resultado da programação do Rio
Capital Mundial de Arquitetura até dezembro de 2020, entendendo
que ainda teremos muitas manifestações até julho de 2021, com a
possibilidade de prorrogação da nominação Rio Capital Mundial da
Arquitetura UNESCO.UIA até esta data.
Boa leitura!
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Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA
Programme
he Programme Subcommittee aimed to create a calendar of
events related to architecture, urbanism, and arts during the
period of the nomination of Rio de Janeiro as the World Capital
of Architecture UNESCO.UIA, from January to December 2020.
This program was planned with the contribution of projects by
civil society, universities, public and private institutions. The main
structure of the Subcommittee was formed by a director and a
technical advisor, with the matrix participation of representatives of
several related departments from Rio de Janeiro City Hall and
representatives of the Institute of Architects of Brazil (IAB), through
the Congress Executive Committee UIA2021Rio.
The first contributions to this programme arose from the Rio
2020 Organization of Events working group from the Executive
Committee of the UIA2021Rio Congress, coordinated by the
architect Augusto Ivan de Freitas, who had already been working
with the city's cultural equipments and encouraging the organization
of parallel events to the Congress programme during its execution.
In order to give greater coverage to the promotion of events
during the period of the World Capital of Architecture by
UNESCO.UIA nomination, a Public Call for Projects was prepared,
aiming at ensuring transparency and reaching the largest number of
proponents. The Municipal Secretary of Culture offered its cultural
centers to host part of the programme. The goals were to have a
large number of projects and events, to reach all the city’s territory,
and to provoke a new perspective with reflections on architecture
and cities in everyone.
It is important to highlight that the public call for proposals had
the aim to approve the projects, but there was no transfer of funds to
cultural producers. Thus, the process of approval was simplified in
order to add as many proposals as possible. The Public Call was
published on the websites of Rio World Capital of Architecture, the
27th World Congress of Architects, and UIA. The instruction on how
to apply for the endorsement was published on Rio Capital's
website, under the tab Join it (in Portuguese, Faça parte).
The projects registered in this Public Call were analyzed by
the representatives of the Subcommittee and validated in biweekly
meetings. Seventeen meetings were held and 378 projects were
registered - 271 of them were validated. Projects and events
endorsed became part of the official program and could use Rio
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World Capital of Architecture UNESCO.UIA and the World Congress
of Architects UIA2021Rio logos.
It is worth highlighting the interconnected work with the
Subcommittee of Promotion and Communication, which promoted
these projects internally and externally, strengthening the network
and the dissemination of this programme through the media.
The programme consists of projects and important actions for
the theme, which have been already considered by technicians from
the City Hall and the academy, councils, institutes, or the private
sector.
There were important interfaces of ideas and proposals for
specific projects with the municipal government bodies, such as the
Municipal Secretary of Culture, the Municipal Secretary of
Environment, the Municipal Secretary of Urbanism, the Municipal
Secretariat for Housing, the Municipal Secretary of Education,
Multirio, RIOFILMES, the Special Secretariat for Tourism and
Olympic Legacy (SETURLEO), the Special Innovation Office of the
Municipal Finance Department and the Planetary Foundation of the
City of Rio de Janeiro. Among the agencies of Rio de Janeiro's state
unit, the Museum of Image and Sound of the State Secretariat for
Culture and Creative Economy stands out.
Several institutions have collaborated with relevant proposals,
such as the Brazilian Association for Teaching Architecture and
Urbanism (ABEA); the Brazilian Association of Architecture Offices
(ASBEA); the Civil Construction Industries Union (SINDUSCON),
the Architecture and Urbanism Council (CAU); the Institute of
Architects of Brazil - Rio de Janeiro Department (IAB-RJ), among
others.
It is worth mentioning the hub formed by representatives of the
audiovisual area, composed of representatives of RIOFILME,
Municipal Archive; Municipal Multimedia Company (MULTIRIO), Rio
Institute of World Heritage(IRPH), Museum of Image and Sound
(MIS-RJ), Audiovisual Technical Center (CTAV) of the Secult
Audiovisual Secretariat of the Ministry of Tourism and the National
Archive.
The purpose was to make the programme aggregative,
inclusive, and open to all manifestations related to the theme, giving
to the city the feeling of belonging to the title.
Unfortunately, with the beginning of the pandemic, a change in
the process was needed. The cultural facilities closed and public
spaces were unable to receive activities.
Due to the complications caused by the pandemic, in March
2020, the UIA2021Rio Congress was postponed by one year, to July
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2021. The possibility of extending the programme until the same
period was considered, with the extension of the Public Call Notice,
interrupted during the electoral period (from August 15th to
November 29th, 2020). For this reason, several events scheduled to
take place during this period were unable to use the Rio World
Capital of Architecture UNESCO.UIA logo.
Several events were rescheduled and held online. Others
were postponed to 2021 and some were not possible to be held.
This ebook presents the results of the Rio Capital World
Architecture program until December 2020, understanding that
many other manifestations will happen until July 2021, and with the
possibility of extending the name Rio Capital World of Architecture
UNESCO.UIA until this date.
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Arquitetura Humanitária: refúgio e acolhimento
oficinas / workshop
Foto de Julia de Queiroz e Vera Hazan cedida pela organizadora do evento.

Palestra Consul Equador.

Em função do aumento de deslocamentos forçados e problemas de
acolhimento dos refugiados nas mais diversas partes do mundo, resolvemos
organizar dois workshops sobre “Arquitetura Humanitária: Refúgio e
Acolhimento” como eventos preparatórios do evento UIA2021/RIO2020, com o
objetivo de sensibilizar estudantes, em especial de arquitetura e urbanismo,
sobre um tema pouco abordado nos nossos cursos. Com carga horária de 45
horas e 60 vagas, eles ocorreram em agosto e novembro de 2019.
O primeiro módulo foi aberto a diversos cursos e universidades do Rio e
de outros estados brasileiros, e teve como tema principal a situação da
fronteira entre Brasil e Venezuela. A partir de palestras, filmes e dinâmicas de
grupo, chegaram-se a algumas propostas apresentadas a representantes dos
Comitês Executivos da UIA e RIO2020, e a especialistas do tema no encontro
nacional das Cátedras Sérgio Vieira de Mello / Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (CSVM/ACNUR) em setembro de 2019.
O segundo módulo ocorreu durante o Ser Urbano - semana de
arquitetura da Pontifícia Universidade Católica (PUC) em novembro de 2019, e
contou, principalmente, com os alunos do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo (DAU)/PUC-Rio. Com dinâmica similar à anterior, abordou-se
principalmente a situação de transitoriedade e as precariedades dos campos e
abrigos espalhados pelo mundo. O resultado das duas dinâmicas será
apresentado em evento paralelo durante o Congresso UIA2021Rio, organizado
em conjunto com o Centro Carioca de Design.
Os workshops contaram com as palestras do Arq. Octavio Villacreses
Peña, Cônsul do Equador; Rebeca Almeida da Comitê Estadual Intersetorial de
Políticas de Atenção aos Refugiados e Migrantes da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (CEIPARM/SEDSDH); Priscila dos
Santos da ONG Aldeias Infantis; Juliana Coelho e Fabiano Sartori, arquitetos
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responsáveis pelos espaços de acolhimento junto ao ACNUR em Roraima;
Gheysa Moura, do Ministério da Cidadania; Rickson Rios, professor da
Universidade Federal de Roraima (UFRR), especialista em questões indígenas;
Iurqui Pinheiro, coordenador da Organização Internacional de Migrações (OIM)
- junto à fronteira em Pacaraima; Josué Carlos de Sousa, coordenador de
logística do ACNUR; Ariane Paiva, prof. do Depto. de Serviço Social e membro
da CSVM/ACNUR/PUC-Rio; Nurit Bensusan, coordenadora do tema
Biodiversidade do Instituto Socioambiental; Adalton da Motta Mendonça,
sociólogo pesquisador do tema de Migrações; Igor de Vetyemy, arquiteto e
pesquisador da arquitetura dos Pataxós; Luciano Alvares, prof. DAU/PUC-Rio;
Maria Helena Zamora, profª. do Depto. de Psicologia da PUC-Rio e membro da
CSVM/ACNUR/PUC-Rio e Michel Masson, pesquisador do Programa de PósGraduação em Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PPGArq/DAU/PUC-Rio).
Datas: Agosto e Novembro de 2019.
Local: Instituto de Arquitetos do Brasil IAB-RJ
Beco do Pinheiro, 10 - Flamengo - Rio de Janeiro e Departamento de Arquitetura e Urbanismo
- PUC-RJ
R. Marquês de São Vicente 225, Gávea ( Edifício Cardeal Leme) - Rio de Janeiro
Créditos:
Organização:
Escritório Modelo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo / Laboratório de Arquitetura
Humanitária / Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (EMAUDAU/LABAH/PUC-Rio),
CSVM/ACNUR/PUC-Rio, Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal
Fluminense (EAU/UFF), Escola de Serviço Social da UFF (ESS/UFF),Laboratório de Políticas
Públicas, Migrações e Refúgio da UFF(LabMigrar/UFF), CSVM/ACNUR/UFF, Instituto de
Arquitetos do Brasil - Rio de Janeiro (IAB-RJ), SER URBANO / Centro Acadêmico Arquitetura e
Urbanismo /DAU/PUC-Rio (SER URBANO/CAAU/DAU/PUC-Rio) .
Coordenação:
Vera Magiano Hazan, Supervisora do EMAU/DAU/PUC-Rio e Coordenadora do LabAH
Fernando Espósito, Coordenador do PPGArg/DAU/PUC-Rio
Pedro da Luz Moreira, ex-presidente do IAB-RJ, prof. EAU/UFF, vice-presidente do Comitê
Executivo do UIA2021Rio
Angela de Magalhães, profª ESS/UFF, coordenadora do LabMigrar/UFF e da
CSVM/ACNUR/UFF
Equipe:
Julia de Queiroz, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ( PBIC/CNPQ) do LabAH e
membro do SER URBANO/CAAU/DAU.
Bianca Naylor, estagiária EMAU/DAU, membro do LabAH e do SER URBANO/CAAU/DAU.
Federica Linares, estagiária EMAU/DAU, membro do LabAH e do SER URBANO/CAAU/DAU.
Eduardo Barbosa, membro do SER URBANO/CAAU/DAU.
Gabriel Lemgruber, membro do SER URBANO/CAAU/DAU.
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Programa Patrimônio, Arte e Cooperação Vitrais - Uma manhã de palestras sobre
preservação
palestras
Divulgação.

Em 27 de setembro de 2019 realizamos o evento VITRAIS - Uma manhã
de palestras sobre preservação, no Auditório Mário Tavares, no Anexo do
Theatro Municipal. Parte integrante do Programa Patrimônio, Arte e
Cooperação,
implementado
pelo
Instituto
Rio
Patrimônio
da
Humanidade(IRPH), o evento é fruto de uma parceria do IRPH com a
Fundação Theatro Municipal e apresentou três palestras focadas no assunto da
conservação da arte dos vitrais. O evento contou com a participação das três
esferas de proteção do patrimônio cultural, com a presença de Claudia
Escarlate - Presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, e Manoel
Vieira - Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional do Rio de Janeiro, além da participação da Diretora Executiva do
Comitê Rio 2020, Valéria Hazan, e do Cônsul-Geral Adjunto da República
Federal da Alemanha, Johannes Bloos, e do Presidente da Fundação Theatro
Municipal, Aldo Mussi, marcando o início de um esforço coletivo para valorizar
a temática da conservação de vitrais da cidade do Rio de Janeiro, e recuperar
um exemplar do Teatro Municipal, danificado em 2017.
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Foto de divulgação cedida pelo responsável pelo evento.

A mesa redonda foi composta por Marisa Assumpção (Arquiteta e Chefe
de Arquitetura e Conservação do Teatro Municipal), que proferiu a palestra “Os
vitrais do Theatro Municipal” sobre o conjunto de vitrais da casa; por Helder
Viana (arquiteto e mestre em Projeto e Patrimônio, do Instituto Rio Patrimônio
da Humanidade), que apresentou a fala intitulada “Os vitrais e suas relações”; e
por Mariana Wertheimer, artista e conservadora, diretora da Associação de
Conservadores e Restauradores de Bens Culturais do Rio Grande do Sul
(ACOR/RS), que apresentou “Aspectos gerais da conservação e restauração
de vitrais e suas aplicações”. Uma discussão muito produtiva e uma visita
guiada à coleção de vitrais do Teatro Municipal foram realizadas ao fim das
palestras. Ambas as atividades foram gratuitas e abertas ao público em geral
mediante inscrição prévia pela internet.
Data: 27 de setembro de 2019.
Local: Auditório Mário Tavares, no Anexo do Theatro Municipal.
Av. Alm. Barroso, 14/16 - 1º pavimento, Centro, Rio de Janeiro – RJ.
Créditos:
Realização: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), Secretaria Municipal de
Urbanismo (SMU), Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e
Economia Criativa - Governo do Estado do RJ.
Apoio: Consulado Geral da República Federal da Alemanha, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) e Ministério da Cidadania.

31

EVENTOS REALIZADOS

Caminhos do Brasil-Memória
visita guiada
Divulgação.

O projeto Caminhos do Brasil-Memória constrói um olhar sobre os
diferentes ciclos históricos que unem o Palácio Tiradentes a mais 10 museus
localizados no Centro Histórico Praça XV. São quase quatro séculos de
vivências e experiências que contribuem para promover o acesso da população
a diferentes tipos de fontes de conhecimento “guardadas” em cada
equipamento, para conduzir o público a desenhar os novos costumes e
histórias da cidade do Rio de Janeiro.
Data de início: 16 de Outubro de 2019 .
Locais: Centro Histórico Praça XV do Rio de Janeiro.
Créditos:
Realização: ALERJ - Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
Parceria: Museu Naval, Museu Da Justiça, Museu Da Imagem e do Som, Museu Histórico
Nacional, Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), Paço Imperial, Igreja Da Santa
Cruz Dos Militares, Centro Cultural Correios, Centro Cultural Banco Do Brasil, Casa FrançaBrasil, Espaço Cultural Da Marinha.
Apoio: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM), Ministério Da Defesa, Ministério Da Cidadania, Arquidiocese Do Rio De
Janeiro, Força Aérea Brasileira, Secretaria de Cultura e Economia do Estado do Rio de
Janeiro, Prefeitura do Rio de Janeiro, Terminal Rodoviário Menezes Côrtes, Fundação Anita
Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Marinha Do Brasil, Ministério Do
Exército, AquaRio, Riotur - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A
(RIOTUR), Sistema Brasileiro De Museus, Rio 2020 - Capital Mundial De Arquitetura –
UNESCO.UIA, UIA 2021 Rio.
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Revista Destino Rio
lançamento de revista
Imagens de divulgação cedida pelo responsável pela revista.

Destino Rio Magazine revela o estado que encanta
Lançada em dezembro de 2018, a revista é uma publicação
independente com foco no Rio de Janeiro - capital e estado – tendo como
objetivo principal o visitante, brasileiro e estrangeiro. Sua missão é revelar o
Rio de opções culturais, gastronômicas, de entretenimento, esportes e
passeios ao ar livre. Editada em quatro idiomas (português, inglês, espanhol e
francês), a versão impressa tem periodicidade trimestral e distribuição gratuita
em pontos selecionados, além de eventos, feiras e workshops realizados
dentro e fora do país. Também está presente nas redes sociais.

Data: Dezembro de 2019.
Link: http://www.destinoriomagazine.com/
Créditos:
CEO: Luiz Redinger.
Diretora Comercial: Patrícia Calazans.
Diretora Editorial: Isabel Capaverde.
Projeto Gráfico: Contraste Comunicação e Editora.
Diagramação : Wayner Nascimento.
Marketing Digital & Site : Okay Marketing Digital.
Impressão: Rettec Artes Gráficas.
Tradutores: Evelise Bohrer Leão, Helena Mello e Natali Campilongo.
Colaboraram na edição: Adriana Vallim Cecilio (VLT), Anderson Luiz Ardisson (Guapimirim-RJ),
Diego Blanc (Prefeitura do Rio), Jorge Reis (Guapimirim – RJ), Leonardo Flach (Instituto Boto
Cinza), Lucimar Simas da Silva Tito (Guapimirim-RJ), Lucio Macedo (Riotur)
Mauricio Werner (FGV/Riotur), Pedro Vicente Bittencourt (Prefeitura do Rio), Priscilla Piffer
(Setur) e Rafael Coelho (Guapimirim-RJ).
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Natal Rio Capital Mundial da Arquitetura
intervenção urbana
Imagem de divulgação cedida pelo responsável pelo evento.

Matéria de divulgação publicada no site do RCMA em 06/12/2019.

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai iluminar neste Natal pontos turísticos,
espaços públicos e edifícios históricos da cidade. O “Rio 2020, Natal de Luz” é
uma prévia do calendário oficial do próximo ano, quando a cidade será a
primeira Capital Mundial da Arquitetura e sede do 27° Congresso Mundial de
Arquitetos. O acendimento simultâneo será feito no dia 10 de dezembro e os
monumentos permanecerão iluminados todas as noites até o Dia de Reis, em 6
de janeiro.
Os locais selecionados são Cristo Redentor, Pão de Açúcar, murada do
Forte de Copacabana, Monumento Estácio de Sá, passarelas do Aterro do
Flamengo, Arcos da Lapa, Câmara dos Vereadores, Igreja da Penha, Cidade
das Artes, Museu de Arte Moderna, Palacete da Princesa Isabel e o Centro
Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. A cor
escolhida para iluminar esses pontos é o amarelo, que simboliza o sol, o verão,
a prosperidade e a felicidade.
A iniciativa alia as comemorações do Natal aos preparativos para o
calendário Rio 2020. Momentos marcantes ao longo do ano também vão
celebrar o título como o Réveillon e o Carnaval. Diversos outros eventos
marcarão as comemorações. Será um ano inteiro de atividades, entre elas o
27º Congresso Mundial de Arquitetos que deve reunir cerca de 20 mil
profissionais de todo o mundo no mês de julho.
Data de início: 10 de Dezembro de 2019 até 06 de Janeiro de 2020.
Locais: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, murada do Forte de Copacabana, Monumento Estácio
de Sá, passarelas do Aterro do Flamengo, Arcos da Lapa, Câmara dos Vereadores, Igreja da
Penha, Cidade das Artes, Museu de Arte Moderna, Palacete da Princesa Isabel e o Centro
Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Créditos:
Responsável: Paulo Jobim Filho – ex-Secretário Especial de Turismo.
Outros envolvidos: Bondinho Pão de Açúcar, Trem do Corcovado e Companhia Municipal de
Energia e Iluminação - RIOLUZ.
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Sérgio Bernardes - 100 anos
exposição
Foto de Marco Rodrigues, cedida pela organizadora do evento.

Exposição comemorativa no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) do
Rio de Janeiro no ano do centenário do Sérgio Bernardes reúne eventos
diversos que ocorrerão ao longo do ano a partir de sua efeméride (9/4/2019) e
culminará com a exposição “SERGIO BERNARDES – 100 ANOS” que esteve
em cartaz de 17 de dezembro de 2019 até o fechamento do MNBA no início
da pandemia do COVID-19.
Com curadoria de Adriana Caúla (Escola de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal Fluminense - EAU/UFF) e Kykah Bernardes, projeto
expositivo de Thiago Bernardes e produção de Claudia Pinheiro da DOIS UM
Produções, a exposição contou com pranchas impressas dos projetos; peças
de mobiliário de sua autoria; projeção de filmes e maquetes e curiosidades,
entre outros, alcançando as produções de Bernardes por todo território
nacional e internacional, como a ampliação de suas propostas para a cidade e
Estado do Rio de Janeiro.
Foram utilizados documentos inéditos do acervo do arquiteto Sérgio
Bernardes, guardados no acervo pessoal e salvaguardados no Núcleo de
Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (NPD FAU UFRJ).
Patrocinada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
Janeiro e por Bernardes Arquitetura foi uma realização da Associação de
Amigos do Belas Artes.
A exposição está na programação oficial do XXVII Congresso
Internacional de Arquitetos / UIA 2021 Rio e do Rio Capital Mundial da
Arquitetura UNESCO.UIA (RCMA), também em 2020. Primeira exposição do
RCMA.
Data: 17 de dezembro de 2019 até Março de 2020.
Local: Museu Nacional de Belas Artes - Av. Rio Branco, 199 – Cinelândia / Centro - Rio de Janeiro.
Crédito:
Curadoria: Adriana Caúla (EAU/UFF) e Kykah Bernardes.
Projeto: Thiago Bernardes.
Produção: Claudia Pinheiro da DOIS UM Produções.
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Réveillon Rio 2020
festa
Foto Fernando Maia | Riotur.

Réveillon Rio 2020.

Réveillon Rio 2020 será de novidades em Copacabana, com exaltação à
cidade, Capital Mundial da Arquitetura
Matéria de divulgação publicada no site do RCMA em 03/12/2019

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou nesta terçafeira, 3 de dezembro, os detalhes da festa de Réveillon na Praia de
Copacabana. Uma das novidades é que haverá quatro palcos: o principal, em
frente ao Hotel Belmond Copacabana Palace; e outros três, em pontos
estratégicos, na altura da Rua Anchieta, no Leme; na altura da Rua Hilário de
Gouveia; e entre as ruas Bolívar e Barão de Ipanema. A maior e melhor festa
da virada do ano no mundo estará ainda mais grandiosa, com expectativa de
superar o recorde de 2,8 milhões de pessoas, obtido na chegada de 2019.
– Essa ideia de mais três palcos em Copacabana não só privilegia o
trânsito, mas também dá espaços à canção gospel, que é na nossa cidade o
primeiro lugar disparado nas rádios. Essa música, pela primeira vez, terá palco
especial para ela. Pela primeira vez, também, teremos o réveillon transmitido
ao vivo nas redes sociais da Prefeitura. Estamos falando de uma festa de mais
de R$ 10 milhões, e queria agradecer muito a todos os nossos patrocinadores.
O réveillon do Rio é fantástico e se espalha pelo mundo. Quem vem sempre
volta, as pesquisas com turistas comprovam isso – disse Crivella, na
apresentação da festa, no Hotel Fairmont, em Copacabana.
O tema da festa, “Amor a Cada Vista”, remete à beleza natural e
arquitetônica da Cidade Maravilhosa, que em 2020 se torna também a primeira
Capital Mundial da Arquitetura, título concedido pela Unesco e pela União
Internacional dos Arquitetos (UIA). A proposta é que o turista fotografe e filme
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as deslumbrantes paisagens e construções cariocas e as divulguem nas redes
sociais, com a hashtag #vemprorio.
– Não há festa no mundo que reúna três milhões de pessoas, como na
Praia de Copacabana. Estamos trabalhando para superar os números de 2019,
e vamos conseguir. Podem esperar por uma festa grandiosa, que vai
reverberar mundo afora – destacou o presidente da Riotur, Marcelo Alves.
Show pirotécnico e trilha sonora
A tradicional queima de fogos, com produção da Vision Show, terá 14
minutos de duração. O espetáculo pirotécnico contará com trilha sonora
sincronizada, desenvolvida especialmente pelo músico Daniel Lopes, e
começará pontualmente à meia-noite. Serão 10 balsas, com 16,9 toneladas de
fogos com bombas de alto, médio e de baixo calibre e, claro, artefatos inéditos.
O público pode se preparar para novidades nas cores, na diversidade de
bombas e na trilha sonora. A estrutura da festa contará ainda com sete telões
para o público acompanhar os shows, 16 torres de comunicação com
sonorização, 800 banheiros químicos, 4 postos médicos e 30 torres da Polícia
Militar. Criado por Abel Gomes, VP de criação e sócio da SRCOM, o palco tem
48 metros de largura e 16 metros de altura, três telões de LED e iluminação
especial. A festa da virada tem patrocínio da TIM Brasil e do Governo do
Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura / Lei Estadual de
Incentivo à Cultura.
Foto cedida pela Riotur.

Ocupação dos hotéis
Segundo pesquisa do Hotéis Rio, a média de ocupação dos hotéis
cariocas, até o momento, está em cerca de 75% na capital, para os pacotes de
28 de dezembro a 1º de janeiro, mas a expectativa é de ultrapassar 90% na
noite da virada. Há regiões com maior procura que já registram índices acima
de 80%, como é o caso de Ipanema/Leblon e Flamengo/Botafogo, com 86% de

37

EVENTOS REALIZADOS

quartos ocupados. Para a noite da virada, algumas regiões já registram média
acima dos 90%, confirmando a expectativa da hotelaria.
Foto cedida pela Riotur.

Réveillon sustentável
A Comlurb prepara um esquema especial de limpeza. A Companhia
Municipal de Limpeza Urbana mantém uma estratégia para garantir que a festa
da virada de ano seja sustentável, desde o réveillon 2013/2014. Na praia de
Copacabana serão disponibilizadas quatro tendas em pontos da orla e 120
garis da coleta seletiva ficarão responsáveis por selecionar o material reciclável
durante toda a noite do dia 31 para ser entregue na manhã do dia 1° de janeiro
de 2020 à cooperativa Transformando, localizada no Ecoparque do Caju. Após
a limpeza da faixa de areia e das pistas na manhã do dia primeiro, os resíduos
também serão entregues aos catadores cooperativados da Transformando. A
limpeza sustentável se estenderá a todas as praias da cidade que terão festa
com apoio da Prefeitura.
Data: 31 de dezembro de 2019 – 01 de Janeiro de 2020.
Local: Praia de Copacabana – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ.
Créditos:
Responsável: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.
Produtora: SRCOM.
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Encontros Urban Sketchers Rio
oficinas/workshops e live
Foto de Francisco Leocádio, cedida pelo organizador do evento.

Encontro nº 120 - Jardins do Museu da República.

O primeiro encontro dos Urban Sketchers Rio (USK Rio) de 2020 foi
realizado no Parque da Cidade, em janeiro. Foi o encontro que marcou o início
do apoio institucional que o grupo recebe da Prefeitura do Rio de Janeiro, do
Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Comitê Organizador Rio 2020 Capital
Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA e do Comitê Executivo do 27º Congresso
Mundial de Arquitetos UIA2021RIO. Depois aconteceram outros, que
buscavam documentar as festas da Cidade Maravilhosa, como o dia de São
Sebastião, o Dia de Iemanjá. Um que merece destaque é o ocorrido na
concentração do desfile das escolas de samba, com registro das alegorias em
seus ajustes finais. Demonstrando a diversidade de assuntos pelos quais os
desenhistas deste grupo se interessam. Desafios para o período de isolamento
social também foram propostos para que a prática ajudasse no enfrentamento
do período de intenso confinamento. Assim, de casa, pela janela da casa e
pela tela do computador se buscava inspiração para o registro do cotidiano.
Os Urban Sketchers são uma organização sem fins lucrativos que
promove encontros em diversas cidades do mundo, com objetivo de desenhar
e compartilhar seus registros nas redes sociais. Os participantes podem ser
profissionais ou amadores, professores ou estudantes de todas as idades e
diferentes experiências com esta arte gráfica. O que une a todos é a paixão
por desenhar, trocar experiências e adquirir novos conhecimentos e técnicas.
No Brasil, o Urban Sktechers é introduzido em 2011, e o USK Rio é o braço
carioca desta organização.
O desenho praticado nos encontros é o desenho de locação. Entende-se
que é o ato de desenhar o que se vê, com o intuito de um registro do local onde

39

EVENTOS REALIZADOS

se está. Assim promove-se uma apreciação demorada e contextualizada do
que se está desenhando. Não apenas um registro objetivo mas com a
interferência do sentimento de quem está naquele momento e naquele lugar.
Nossa missão é aumentar o valor artístico, narrativo e educacional do
desenho em locais urbanos - e não de fotos ou de memória - promovendo sua
prática e conectando pessoas ao redor do mundo que se baseiam no local
onde moram e viajam.
Urban Sketchers Rio – Encontro 115 – Parque da Cidade
Data: 12 de Janeiro de 2020
Local: Parque da Cidade - Estrada Santa Marinha, 503 – Gávea.

Urban Sketchers Rio – Encontro 116 – Dia de São Sebastião
Data: 20 de Janeiro de 2020
Local: Adro da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro - Av. Chile, 245 - Centro.

Urban Sketchers Rio – Encontro 117 – Dia de Iemanjá
Data: 02 de fevereiro de 2020
Local: Colônia de Pescadores, Posto 6 Praia de Copacabana – Copacabana – Rio de Janeiro RJ.

Urban Sketchers Rio - Encontro 118 - Evento Teste Encontro Nacional
Data: 09 de fevereiro de 2020
Local: Manhã: Pilotis do Museu de Arte Moderna (MAM) - Av. Infante Dom Henrique, 85 Parque do Flamengo, Rio de Janeiro – RJ. Tarde: Escadaria Theatro Municipal Praca Marechal
Floriano S/N – Centro – Rio de Janeiro-RJ.

Urban Sketchers Rio - Encontro 119 - Carnaval 2020
Data: 24 de fevereiro de 2020
Local: Metrô Estácio - Rua Estácio de Sá, S/N – Estácio – Rio de janeiro – RJ.

Urban Sketchers Rio - Encontro 120 - 2º Evento teste Encontro Nacional
Data: 08 de Março de 2020
Local: Jardins do Palácio do Catete - Rua do Catete, 153 – Catete – Rio de Janeiro – RJ.

#HoraFelizUSKBrasil
Data: 10 de Junho de 2020
Live
Créditos:
Organização: Urban Sketchers Rio.
Flavio Pessoa, Francisco Leocádio, Marcia Quintela e Thais Machado.

40

EVENTOS REALIZADOS

Depoimentos para Posteridade - Memória do
Patrimônio Cultural
Projeto de história oral
Os Depoimentos para a Posteridade é um dos projetos mais longos do
Museu da Imagem e do Som e desde 1966 vem mapeando e registrando
diversos nomes da cultura popular do país. Nosso primeiro depoente foi o João
da Baiana e desde então registramos a memória de nomes ligados inclusive à
arquitetura, como Oscar Niemeyer e Burle Marx.
Por ocasião do Rio Capital Mundial da Arquitetura 2020, criamos um
projeto de depoimentos próprios, em parceria com o Instituto Rio Patrimônio da
Humanidade (IRPH), para registrar a memória de arquitetos ligados ao
patrimônio cultural da história do Rio de Janeiro. Foi pensada uma
programação que passasse por diversas áreas, como paisagismo, arquitetura e
urbanismo, colhendo o depoimento desses nomes uma vez por mês.
Os demais depoimentos que estavam previstos de ocorrer até
Dezembro, foram suspensos devido à pandemia.
Créditos:
Organização: Fundação Museu da Imagem e do Som
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade.

ARQUITETO CYRO CORRÊA LYRA
Foto de Divulgação - SECEC RJ, cedida pelo responsável pelo evento.

Data: 15 de Janeiro de 2020
Local: Auditório do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP - R. Gago Coutinho,
52 – Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Depoente: Cyro Corrêa Lyra
Entrevistadores: Cláudia Storino (arquiteta e diretora do sítio Roberto Burle Marx); José La
Pastina (arquiteto); Myriam Ribeiro (historiadora da arte) e Silvia Nunes de Oliveira Puccioni
(engenheira e arqueóloga).
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ARQUITETO AUGUSTO IVAN PINHEIRO
Foto de Divulgação - SECEC RJ, cedida pelo responsável pelo evento.

Data: 12 de Fevereiro de 2020
Local: Auditório do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP - R. Gago Coutinho,
52 – Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Depoente: Augusto Ivan Freitas Pinheiro - 12/02/2020
Entrevistadores: Bruno Thys (jornalista), Lúcia Lippi (professora e socióloga), Plínio Fróes
(empresário e publicitário) e Roberto Anderson (arquiteto).

ARQUITETO JORGE HUE
Foto de Divulgação - SECEC RJ, cedida pelo responsável pelo evento.

Data: 11 de Março de 2020
Local: Auditório do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP - R. Gago Coutinho,
52 – Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Depoente: Jorge de Souza Hue - 11/03/2020
Entrevistadores: Francisco Hue (Arquiteto), Olga Maria Esteves Campista (Diretora do
Subcomitê de Programação do Comitê Organizador Rio 2020 - Capital Mundial da Arquitetura),
Roberto Paulo César de Andrade (Empresário e cientista social) e Vik Muniz (Artista plástico).
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ARQUITETO ADIR BEN KAUSS
Foto de Divulgação - SECEC RJ, cedida pelo responsável pelo evento.

Data: 15 de Abril de 2020
Créditos:
Depoente: Adir Ben Kauss - 08/07/2020
Entrevistador: Rodrigo Cunha Bertamé Ribeiro - Mestre em Urbanismo, Arquiteto, membro do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ) e presidente do Sindicato dos Arquitetos e
Urbanistas.
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Oficina Gestão Compartilhada de Espaços
Públicos
oficinas / workshop
Foto do ITDP Brasil cedida pelo responsável pelo evento.

A oficina sobre gestão de espaços públicos realizada no Rio de Janeiro
em janeiro de 2020 reuniu representantes do poder público, comerciantes e
sociedade civil para discutir mecanismos e arranjos institucionais para a
colaboração entre esses setores na qualificação de espaços públicos. Os
resultados do encontro serviram de insumo para a identificação de desafios e
oportunidades presentes nas cidades brasileiras e no desenvolvimento das
recomendações apresentadas na publicação Parcerias para a gestão de
espaços públicos, do ITDP Brasil.
Data: 22 de Janeiro de 2020.
Local: Auditório da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto – CDURP Rua Sacadura Cabral, 133 - 1º Andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Organização:
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento - ITDP Brasil.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI).
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Instituto de Arquitetos do Brasil – Rumo ao
Centenário
exposição
Foto cedida pelo responsável pelo evento.

A exposição RUMO ao CENTENÁRIO, realizada no Museu Nacional de
Belas Artes, marcou o início das comemorações dos cem anos da trajetória
ímpar de valorização e aperfeiçoamento profissional realizada pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil.
No dia 26 de janeiro de 1921, neste edifício projetado por um dos
fundadores, Adolfo Morales de los Rios, 27 profissionais começaram o itinerário
que conferiu ao IAB o atributo e a tarefa de representar o trabalho e os desejos
de arquitetas e arquitetos brasileiros nas lutas para uma cidade mais
democrática e plena de lugares do cotidiano digno e plural.

Datas: 26 de Janeiro 2020 até Março de 2020.
Local: Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) - Sala do Barroco Italiano - Av. Rio Branco, 199
– Cinelândia / Centro – Rio de Janeiro / RJ.
Créditos:
Responsável: Instituto de Arquitetos do Brasil - Rio de Janeiro (IAB-RJ).
Curadoria: Cêça Guimaraens, Igor de Vetyemy e Lígia Tammela.
Foto: equipe de estudantes do curso de fotografia da Estácio – Campos Tom Jobim.
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Elizabeth de Portzamparc | Nova Arquitetura,
Nova Visão de Mundo
palestra
Foto de Igor de Vetyemy, cedida pelo responsável pelo evento..

A expansão das cidades e os fenômenos globais que afetam há décadas
o mundo todo são problemas para os quais é urgente buscar soluções. Em
2030, a maioria da população do planeta viverá nas cidades e é preciso
prepará-las para receber esse grande fluxo.
Como construir rapidamente centros urbanos e bairros sustentáveis que
respeitem a preservação do Homem e da Natureza por meio de um
desenvolvimento holístico? Como evitar que as construções isolem
socialmente as pessoas? Essas são algumas das questões abordadas por
Elizabeth de Portzamparc na conferência dada no IAB Rio em fevereiro de
2020.
Data: 06 de Fevereiro de 2020.
Local: Auditório do Instituto de Arquitetos do Brasil IAB-RJ - Beco do Pinheiro, 10 - Flamengo.
Créditos:
Organização: Instituto de Arquitetos do Brasil - Rio de Janeiro (IAB-RJ).
Palestrante: Elizabeth de Portzamparc.
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Seminário Casa Carioca
seminário
Divulgação cedida pelo responsável pelo evento.
.

Data: 06 de Fevereiro de 2020.
Local: Auditório do Museu de Arte do Rio (MAR) Praça Mauá, 5, Centro – Rio de Janeiro / RJ.
Créditos:
Responsável: Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR).
Curador: Marcelo Campos.
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Tarde de autógrafos e debate sobre o livro “Do
Rio Orla à Orla Conde”
lançamento de livro
Divulgação.

No dia 10/02/2020, o Instituto Pereira Passos promoveu, no Auditório
Carlos Nelson Ferreira, o debate sobre o livro "Do Rio Orla à Orla Conde". A
sessão de autógrafos aconteceu na livraria do Instituto. Entre os autores que
participaram do evento estão os arquitetos Verena Andreatta – que é, também,
organizadora do título –, Claudia Escarlate, Maria Pace Chiavari, Mauro
Almada, Helena Rego e Roberto Ainbinder.
Verena Andreatta destacou que, além de valorizar os projetos urbanos, a
obra busca um olhar mais abrangente sobre toda a orla do Rio de Janeiro
desde a sua formação. "Um dos grandes questionamentos que o livro traz é:
qual a possibilidade de resgatarmos essa herança de primeiro projetar para
depois construir?", completou.
Foto: Comunicação IPP cedida pelo responsável pelo evento.
Divulgação.
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O livro trata da transformação da orla carioca ao longo de 445 anos e
analisa com detalhes o Projeto Rio Orla, que mudou pela primeira vez o
conjunto de toda a orla oceânica da cidade, o maior e mais representativo
espaço público do Rio. Destaca-se também a maneira como essas ações
públicas foram assimiladas pelas gerações que as seguiram.
"O projeto Rio Orla é tão interessante que ninguém lembra que ele
existiu e como era a orla da cidade do Rio de Janeiro antes dele. Os mais
jovens não tem a mínima ideia do que era uma praia com um trailer, que a
praia um dia não teve ciclovia. Então, é um projeto tão bom que ele pertence à
cidade. Acredito que quem projeta tem esse desejo, que os projetos sejam
absorvidos de tal forma que não precisam ser lembrados, mas precisam fazer
parte da cidade", afirmou a arquiteta Helena Rego, que assina um dos
capítulos do livro.
Foto: Comunicação IPP cedida pelo responsável pelo evento.
Divulgação.

Data: 10 de fevereiro de 2020.
Local: Auditório do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
R. Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras - Rio de Janeiro
Créditos:
Organização: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP.
Palestrante e autora: Verena Andreatta
Editora: Rio Books.
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Atlas Andreatta
lançamento de livro
Divulgação.

O Atlas Andreatta oferece aos interessados na história do Rio de Janeiro
o desenho de três planos urbanos dos séculos XIX e início do XX.
Planos que foram extraídos da tese de doutorado de autoria de Verena
Andreatta, publicada no Rio de Janeiro, em 2006, no livro Cidades Quadradas,
Paraísos Circulares da Editora Mauad.
Planos que foram pensados para ordenar a cidade e preparar sua
expansão. São eles:
- Beaurepaire-Rohan de 1840-43
- Comissão de Melhoramentos de 1875-76
- Pereira Passos de 1903-1906, que é o mais conhecido e estudado.
Os planos urbanos deste Atlas estão desenhados sobre a cartografia
atual da cidade. Constituem um material inédito e acrescentou-se uma lista
comparativa entre os nomes das ruas da época e atuais.
Por esses motivos, as informações contidas no Atlas Andreatta foram
incorporadas na plataforma digital Imagine Rio da Rice University de Houston.
Data: 11 de Fevereiro de 2020.
Local: Auditório do Instituto de Arquitetos do Brasil IAB-RJ Beco do Pinheiro, 10 - Flamengo Rio de Janeiro – RJ.
Créditos:
Autora: Verena Andreatta
Editora Rio Books, 2019.
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“A arquitetura do Carnaval”
palestra
Imagem de divulgação pelo responsável pelo evento.
Divulgação.

No dia 17/02/2020, O Instituto Pereira Passos (IPP) recebeu o arquiteto
e carnavalesco, Jaime Cezário para a palestra "A Arquitetura do Carnaval". No
evento, Cezário, que já trabalhou em diversas escolas de samba, discutiu um
pouco sobre sua trajetória de vida e a influência da arquitetura em produções
carnavalescas.
"A arquitetura do carnaval é aquela que é feita para sobreviver o tempo
de duração de um desfile. É necessário estudar as fantasias de forma que elas
sejam humanamente usáveis e realizar um estudo a nível de pesquisa histórica
para adequar ao seu enredo", afirmou o carnavalesco ao defender que desfiles
são projetos e a arquitetura atua como parte crucial dessa produção.
Durante a palestra, Cezário destacou a necessidade de um arquiteto realizar
um processo de pesquisa prévio sobre a escola que deseja atender. É
indispensável para o carnavalesco conhecer a personalidade da escola de
samba e o objetivo a ser alcançado com o projeto de carnaval.
Foto: Comunicação IPP cedida pelo responsável pelo evento.
Divulgação.
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"Frequentemente somos procurados por diretorias que não conseguem
realizar processos definidos e o fato do arquiteto saber planejar, projetar,
organizar, trabalhar com cronograma e organograma ajuda nesse momento",
declara Jaime Cezário.
Ao realizar uma comparação entre o profissional de Belas Artes e o de
Arquitetura, o carnavalesco pontuou ainda, que, enquanto o primeiro fica
responsável por uma área mais segmentada da produção carnavalesca, o
arquiteto é modelado para pensar no macro.
"É importante visualizar a escola do início ao fim. Quando o urbanista
realiza um projeto de cidade, é necessário pensar no todo. Portanto, o
carnavalesco é o pai de um trabalho. Ele pode ter uma equipe de 20 pessoas,
mas só ele sabe o resultado final de tudo".

Foto: Comunicação IPP cedida pelo responsável pelo evento.
Divulgação.

Data: 17 de fevereiro de 2020.
Local: Auditório do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
R. Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras - Rio de Janeiro
Créditos:
Organização: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Palestrante: Jaime Cezário.
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Material Didático Carioca
atividade educativa
Divulgação.

O Material Didático Carioca (MDC) do 1.º semestre/2020, apresentou a
introdução ao Projeto da Cidade do Rio de Janeiro: “Rio Capital Mundial da
Arquitetura”. Todo o material é elaborado por Professores Regentes que atuam
em Unidades Escolares e por Professores lotados na Subsecretaria de Ensino.
Essa peculiaridade fez com que a abordagem dos temas dos Projetos,
em todos os materiais que foram destinados aos 640 mil alunos
(aproximadamente) da Rede, seguissem com um enfoque regional, respeitando
as características das diversas culturas existentes na cidade, e que tende a nos
fornecer um panorama da diversidade dos bairros que compõe a Cidade do Rio
de Janeiro.
As propostas originais apresentadas pela Secretaria Municipal de
Educação foram:
1.ª Proposta - Estrelas Cariocas
2.ª Proposta - Arquiteturas Paisagísticas da cidade: percebendo a fauna
e flora
3.ª Proposta - Cariocando pelo Rio ou Cariocando por aí
4.ª Proposta - Histórias " escondidas " do Rio - Rios escondidos
5.ª Proposta - Novos Cartões Postais do Rio
6.ª Proposta - Paisagens educativas - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) – Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP): paisagens da Cidade do Rio de Janeiro e a apropriação pelos
cidadãos.
7.ª Proposta - Comunidade Quilombola: suas relações com a cidade e
com a escola
8.ª Proposta - Escola: Patrimônio Carioca
Em razão da pandemia, não houve possibilidade de execução completa
do planejado. Os projetos foram adaptados, devido ao fechamento das
Unidades Escolares em 13 de março, para uma execução virtual, e tão logo
possível retornarão ao seu formato original.
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Seguem nas imagens abaixo alguns exemplos de como as temáticas
foram abordadas nos Materiais Didáticos Carioca - MDC, que foi impresso e
entregue a todos os alunos da Rede.
Divulgação.

A partir de março, tivemos implantadas na cidade medidas de
isolamento social em razão da Pandemia do COVID-19.
Diante desse desafio, a Coordenadoria de Material Pedagógico teve que
reinventar as suas ações, no sentido de que se pudesse manter o vínculo do
aluno com a escola e estreitar os laços/o contato com os pais.
Passamos a elaborar o Material de Complementação Escolar (MCE) no
APLICATIVO
SMECARIOCA,
disponível
em
https://pwa.app.vc/smecarioca2020.
Os projetos, anteriormente previstos para serem desenvolvidos
presencialmente, foram adaptados para o trabalho virtual.
Apesar do quadro atípico na rotina mundial, diante da transferência do
evento, optamos por manter uma abordagem do tema, no MCE, para facilitar o
entendimento do aluno por ocasião da nova data de realização do evento.
Em agosto e setembro, contamos com a valiosa contribuição do Projeto
“TOM NAS ESCOLAS” no qual as músicas de Tom Jobim nos forneceu um
subsídio precioso para esse caminhar: a Cidade do Rio de Janeiro passou a
ser analisada a partir do olhar desse fabuloso artista, o que favoreceu a
abordagem transversalizada dos objetivos de cada projeto ora apresentado.
Não houve possibilidade de execução completa do planejado, mas
continuamos a transitar sob os saberes necessários para que o aluno possa
refletir sobre a nossa cidade, à luz dos objetivos dos Projetos que acreditamos
serem retomados em 2021.
Data: 1.º semestre/2020
Link:
Material Didático Carioca: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/publicacoes/materialdid%C3%A1tico/15615-livrosdoaluno-1%C2%BA-semestre-2020
Material de Complementação Escolar (MCE) no APLICATIVO SMECARIOCA, disponível em
https://pwa.app.vc/smecarioca2020.
Créditos:
Secretaria Municipal de Educação (SME).
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Carnaval 2020
festa
Divulgação.

O Carnaval na Cidade do Rio de Janeiro é festejado há décadas com o
desfile das escolas de samba do grupo especial no Sambódromo, mas não se
restringe a esta festa. A Empresa de Turismo do Rio de Janeiro - RIOTUR
promove o Carnaval popular com a licença e fiscalização de centenas de
blocos que desfilam nas ruas da cidade, a organização do desfile das escolas
do grupo A na Av. Intendente Magalhães e a realização de bailes populares no
Terreirão do Samba e em outros palcos espalhados pela cidade.
No Sambódromo, a organização fica a cargo da Liga das Escolas de
Samba - LIESA, e há patrocinadores específicos, o que impede a veiculação de
outras logomarcas. Mas a RIOTUR decorou o seu camarote com galhardetes
com a marca do Rio Capital, e também a camisa oficial do camarote.
Três escolas de samba do grupo especial desfilaram temas ligados à
arquitetura, urbanismo e direito à cidade, sendo que a Unidos da Tijuca levou
uma ala de arquitetos para o desfile em 24 de fevereiro de 2020, com o enredo
“Onde moram os sonhos”.
Na ocasião, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro
(CAU-RJ) e a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA)
organizaram uma iniciativa de valorização do arquiteto e do direito à cidade.
Durante o desfile na madrugada de segunda-feira, foram distribuídos folders
sobre a relevância do Arquiteto e Urbanista no desenvolvimento de projetos
que buscam reduzir a desigualdade social pelo ponto de vista da moradia e do
direito à cidade. A iniciativa contemplou também os foliões que acompanhavam
a passagem das demais escolas de samba em toda a extensão do
sambódromo.
Os materiais impressos levaram ao público informações sobre a
importância da contratação de profissionais habilitados para todos os projetos –
desde residenciais até hospitais e espaços públicos. A publicação reforça que
Arquitetura e Urbanismo é um serviço voltado para todos, e não apenas às
classes mais ricas.
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O desfile foi televisionado e visto por milhões de espectadores em todo o
mundo e gerou ampla repercussão sobre a arquitetura nos principais meios de
comunicação do Brasil.
Divulgação.

O Município do Rio de Janeiro promoveu a marca do Rio Capital Mundial
da Arquitetura UNESCO.UIA com a utilização da mesma em todas as peças de
comunicação visual utilizadas nos eventos populares e ampla divulgação.
Divulgação.

Data: 21 a 29 de fevereiro de 2020.
Local: Rio de Janeiro.
Créditos:
Responsável: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.
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'Pindura Saia, memórias e infâncias em Belo
Horizonte'
exposição virtual
Foto do acervo do Laboratório de Fotodocumentação
Sylvio de Vasconcellos da EAD/UFMG cedida pelo responsável pelo evento.

Esta mostra virtual aborda de modos a-hierárquicos e a-cronológicos
dois eixos da história da Vila Pindura Saia em Belo Horizonte: a formação e a
sua quase extinção pelos processos de urbanização elitista e a história da
ampliação de seu território, por meio da ocupação recente da Nossa Pracinha,
com crianças. Essas fotos são registros da Vila Pindura Saia, em 1961,
realizadas por Marcos Carvalho Mazzoni e Gui Tarcisio Mazzoni. Acervo do
Laboratório Sylvio de Vasconcellos, da Escola de Arquitetura da UFMG.
Data: Março de 2020.
Links:
Facebook: https://www.facebook.com/exposicaopindurasaia
Instagram: https://www.instagram.com/exposicaopindurasaia/
Créditos:
Realização: Amigos da Rua e Vecci Lansky Arquitetura.
Equipe: Samy Lansky (curadoria), Crianças e demais moradores da Vila Pindura Saia, Beatriz
Goulart e Alexandre Pimenta (curadoria Cineminha), Paula Barros e Equipe PROTO (projeto
‘intervenções temporárias com crianças para todos’ - Escola de Arquitetura da Universidade
Federal de Minas Gerais (EAUFMG), Professores e alunos da Universidade Fumec (20152018).
Patrocínio: Impressões Gerais.
Apoio: UIA2021 RIO, Instituto de Arquitetos do Brasil - MG (IAB - MG), Bar da Nika, Pimenta
Filmes, Vina Instituto Socio-Ambiental.
Agradecimentos: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (FUNADESP),
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais(FAPEMIG), Escola de Arquitetura
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Faculdade de Educação UFMG, Núcleo de
Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil da Faculdade de Educação ( NEPEI
/FAE) da UFMG, Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC).
Produção Executiva: Samy Lansky.
Crédito imagens: acervo do Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos da
EAD/UFMG.

57

EVENTOS REALIZADOS

Prosa Urbana
lançamento de livro
Capa de Marcia Mattos, cedida pelo responsável pelo evento.

A prosa urbana de Vicente é uma preciosidade para quem vive, trabalha,
pensa e discute o lugar onde exercitamos nossos direitos, descansamos
nossas almas, prosperamos como cidadãos e encontramos nossos pares e
buscamos nossa felicidade coletiva: a cidade. Nesta coletânea, ele nos brinda
crônicas curtas, informativas e questionadoras sobre o conceito básico de
cidade, a governabilidade da metrópole, os caminhos do futuro e os direitos de
cada cidadão à qualidade de vida urbana.
Data: 04 de Março de 2020
Local: Auditório do Instituto de Arquitetos do Brasil IAB-RJ Beco do Pinheiro, 10 – Flamengo –
Rio de Janeiro / RJ.
Data: 12 de Março de 2020
Local: Auditório do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
52 – Laranjeiras.

R. Gago Coutinho,

Créditos:
Autor: Vicente Loureiro.
Prefácio: Jaime Lerner.
Apresentação: Claudio Acioly Jr.
Editora: Outras Letras.
Capa: Marcia Mattos sobre obra de Raimundo Rodriguez fotografada por Jorge Ferreira.
Projeto gráfico: Marcia Mattos.

58

EVENTOS REALIZADOS

VIDA LOCAL RIO
atividade educativa
Foto de Ramon Vellasco, cedida pelo responsável pelo evento.

O Instituto Cultural da Dinamarca e o especialista dinamarquês Jesper
Koefoed-Melson, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (FAU-UFRJ), a Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro e instituições e moradores locais, estabelecem um Grupo democrático
de design urbano no Bairro de Rio Comprido, que abriga processos
participativos visando uma cidade mais inclusiva e sustentável. Os membros da
comunidade local realizam suas visões para o bairro com a ajuda de
estudantes de arquitetura e expertise dinamarquês. A intenção é que se tornará
uma organização independente.
Data: 12 de março de 2020
Local: Bairro do Rio Comprido - Rio de Janeiro
Créditos:
Responsáveis: Instituto Cultural da Dinamarca e o especialista dinamarquês Jesper KoefoedMelson
Parceiros: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(FAU-UFRJ), UIA 2023 CPH, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Colégio de Aplicação
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (CAp-UERJ), Centro Carioca de Design, o
urbanista Guto Santos, moradores locais, Aliança Resgate Organização Não Governamental
(ARONG), Responsa, Fazendo Arte e outras instituições locais.
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Campanha “Rio Capital Mundial da Arquitetura 2020”
visita guiada virtual
Extraído do post do instagram da Riotur, realizada no dia 26 de maio de 2020.

A Empresa de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro - RIOTUR - realizou
através da sua equipe de marketing e redes sociais a campanha “Rio Capital
Mundial da Arquitetura 2020”, para que ocupasse as redes durante o período
da pandemia. Teve início em abril e terminou no final de julho de 2020.
Segundo o relatório disponibilizado pela Diretoria de Planejamento e
Marketing/ Gerência de Marketing da Empresa, o objetivo foi utilizar as
informações disponibilizadas pelo website capitalmundialdaarquitetura.rio sobre
locais e prédios históricos da cidade, criando um guia de turismo no Rio para
um momento pós- pandemia. Por conta disso, a RIOTUR descreveu na
legenda das postagens além das informações básicas e históricas das
edificações, informações de como chegar na localidade, incluindo os meios de
transporte disponíveis.
A campanha iniciou de maneira muito positiva ganhando retuítes
importantes da Secretaria de Estado de Turismo e curtidas do Ministério do
Turismo, o que gerou uma interação interessante entre órgãos afins.
As métricas do relatório foram colhidas em 30 de julho de 2020 às
14h40. Ao todo, foram publicadas 24 postagens abordando os principais
monumentos arquitetônicos e paisagísticos da cidade, representativos de
diversas épocas.
Ao todo, as postagens foram visualizadas mais de 300.000 vezes,
conforme dados do relatório.
Data: 1º de Maio a 24 de Julho de 2020.
Facebook: https://www.facebook.com/riodejaneiro/
Instagram: https://www.instagram.com/riotur.rio/
Linkedin: https://ie.linkedin.com/company/riotur
Twitter: https://twitter.com/riodejaneiro
Créditos:
Responsável: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.
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Diálogos para 2030: preparando a cidade do Rio
para o futuro
webinar
“Diálogos para 2030: preparando a cidade do Rio para o futuro” foram cinco
Webinars que ocorreram semanalmente nos meses de Maio e Junho de 2020,
onde a população foi convidada a debater com especialistas sobre temas
relacionados aos diferentes eixos previstos no Plano de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) da Cidade do Rio de Janeiro.
A série de Webinars Diálogos para o Rio, foi fruto de uma parceria entre a
Prefeitura do Rio, por meio do Escritório de Planejamento (EPL) da
Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados (SUBPAR)
da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL) com o ONU-Habitat e o apoio da
Empresa Municipal de Multimeios (MultiRio).
Os encontros virtuais foram uma excelente oportunidade de divulgação para
o PDS e marcaram uma nova forma de explorar diferentes linguagens e
ferramentas de comunicação para debater, divulgar conteúdos e envolver o
público, que participou ativamente pelo chat.
Crédito: Prefeitura do Rio, por meio do Escritório de Planejamento (EPL) da Subsecretaria de
Planejamento e Acompanhamento de Resultados (SUBPAR) da Secretaria Municipal da Casa
Civil (CVL) com o ONU-Habitat e a Empresa Municipal de Multimeios (MultiRio).
Link: https://www.youtube.com/MULTIRIOSME e Planejamento.Rio

Diálogos para 2030: a Agenda 2030 e o desenvolvimento sustentável da
Cidade do Rio de Janeiro
Data: 07 de maio de 2020
Divulgação.

61

EVENTOS REALIZADOS

O Webinar de abertura teve como objetivo debater o contexto global da
Agenda 2030 e seus impactos para o Rio de Janeiro, considerando também o
atual cenário da pandemia, e levantar os desafios postos para a implantação
dessa agenda no local.
O vídeo de abertura ficou por conta do servidor Nelson Meirim da GeoRio, representante do Comitê de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
da cidade do Rio de Janeiro. Pela Prefeitura, falaram pelo Escritório de
Planejamento - EPL, Daniel Mancebo e Samir Costa, respectivamente
Coordenador Geral e Coordenador Técnico de Macroplanejamento. Daniel fez
agradecimentos na abertura do evento e compartilhou uma apresentação geral
explicando os objetivos do plano. A apresentação do Samir focou na plataforma
Participa.Rio. Pelo ONU-Habitat a abertura contou com a Rayne Ferretti, Oficial
Nacional para o Brasil, que além de agradecimentos, explicou que a parceria
institucional com a Prefeitura, especificamente para esse projeto, se insere no
âmbito de um programa global. No quadro “Para inspirar”, Rayne abordou o
tema da Agenda 2030, a partir dos 5 Ps: pessoas, paz, planeta, prosperidade e
parceria.
Já no quadro 2030 no Horizonte, os palestrantes do dia foram: Roberto
Medronho, Claudio Accioly Jr. e Paulo Jannuzzi. Roberto Medronho, professor
da UFRJ atuando em saúde pública e epidemiologia, pontuou questões atuais
relacionadas a pandemia de COVID-19. Claudio Accioly Jr., especialista em
desenvolvimento urbano e cooperação internacional, abordou o tema da
Agenda 2030 e discutiu a cidade que queremos. E, Paulo Jannuzzi, professor
da pós graduação em População, Território e Estatísticas do IBGE, abordou os
desafios do monitoramento e avaliação de programas sociais. Ao final foram
feitas perguntas enviadas pelo público através do chat aos participantes.
O pico de público simultâneo registrado foi de 351 pessoas neste
primeiro Webinar.
Diálogos para 2030: Longevidade e bem estar para o desenvolvimento
sustentável
Data: 14 de maio de 2020.
Divulgação.

62

EVENTOS REALIZADOS

O Webinar teve como objetivo debater temas relacionados à
longevidade e bem estar que apresentam caminhos e oportunidades para o
Plano de Desenvolvimento Sustentável, a partir de visões complementares de
especialistas no tema.
Pela Prefeitura falaram Daniel Mancebo, Samir Costa e Thais Rennó,
respectivamente
Coordenador
Geral,
Coordenador
Técnico
de
Macroplanejamento e arquiteta do Escritório de Planejamento da Casa Civil.
Daniel fez agradecimentos, Samir compartilhou apresentação explicando os
eixos do PDS e Thais Rennó apresentou a plataforma Participa.Rio. Laila
Bellix, consultora do ONU-Habitat, deu as boas-vindas pelo ONU-Habitat
dizendo que o ONU apóia a Prefeitura do Rio dentro do projeto que tem como
objetivo trazer os ODS para o âmbito local.
O quadro Para Inspirar abordou o tema do saneamento e sua relação
com a sáude. Primeiro foi exibido um vídeo da servidora Tatiana Pinho Mattos
da Fundação RioÁguas. Já Rubens Filho, jornalista e coordenador de
comunicação do Instituto Trata Brasil abordou a história do Instituto no
acompanhamento de dados de água e esgotamento sanitário pelo Brasil.
E, no quadro 2030 no Horizonte, os palestrantes foram: Daniel Villela,
Paulo Saldiva e Mônica Guerra. Daniel Villela, pesquisador da FIOCRUZ falou
sobre o ODS 3 e abordou o tema da pandemia do COVID-19. Paulo Saldiva,
professor da USP e pesquisador em doenças respiratórias, abordou a questão
do coronavírus através das autópsias que vem realizando em São Paulo e da
história das pandemias nas cidades. E, Mônica Guerra, arquiteta e fundadora
do Instituto Comida do Amanhã, falou sobre a importância de se territorializar a
longevidade para entender as desigualdades, a alimentação e relacioná-las
com a qualidade vida. Ao final foram feitas perguntas enviadas pelo público
através do chat aos participantes.
O pico de público simultâneo registrado foi de 201 pessoas neste
segundo Webinar.

Diálogos para 2030: Igualdade e Equidade para o Desenvolvimento
Sustentável
Data: 21 de maio de 2020.
Divulgação.
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O Webinar teve como objetivo debater temas relacionados à Igualdade e
Equidade que apresentam caminhos e oportunidades para o Plano de
Desenvolvimento Sustentável, a partir de visões complementares de
especialistas no tema.
Pelo ONU-Habitat, Luciana Tuszel, coordenadora de projetos, deu às
boas vindas. Pela Prefeitura falaram Daniel Mancebo, Samir Costa e Thais
Rennó, respectivamente Coordenador Geral, Coordenador Técnico de
Macroplanejamento e arquiteta do Escritório de Planejamento da Casa Civil.
Daniel fez agradecimentos, Samir compartilhou uma apresentação para
explicar os eixos do PDS e Thaís Rennó apresentou as formas de participação
on line no Participa.Rio.
No quadro Para Inspirar, Christian Basílio, estudante e cofundador do
Ubuntu_Labe, apresentou o projeto que junta questões de tecnologia e
questões raciais. No quadro 2030 no Horizonte, os palestrantes foram: Luciana
Phebo, Renato Meirelles, Bernardo Serra e Frederico Poley. Luciana Phebo,
médica e chefe do escritório do Unicef no Rio falou sobre o impacto da
pandemia em crianças e adolescentes, iniciativas do Unicef e propôs novos
caminhos. Renato Meirelles, professor e presidente do Instituto Locomotiva,
falou sobre a pandemia do coronavírus, disse que só distribuição de renda e
acesso a educação no longo prazo podem corrigir as desigualdades e que a
manutenção das vidas é fundamental para recuperação da economia
posteriormente. Bernardo Serra, gerente de políticas públicas do ITDP,
defendeu mudanças de paradigmas para que a cidade seja mais resiliente no
que diz respeito a mobilidade urbana, pois a mobilidade é que garante o
acesso a oportunidades para reduzir as desigualdades. Frederico Poley,
pesquisador da Fundação João Pinheiro, apresentou dados comparativos
sobre adensamento habitacional em diferentes capitais. Ao final foram feitas
perguntas enviadas pelo público através do chat aos participantes.
O pico de público simultâneo registrado foi de 162 pessoas neste terceiro
Webinar.
Diálogos para 2030: Cooperação e Paz para o Desenvolvimento
Sustentável
Data: 28 de maio de 2020.
Divulgação.
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O Webinar teve como objetivo debater temas relacionados à
Cooperação e Paz que apresentam caminhos e oportunidades para o Plano de
Desenvolvimento Sustentável, a partir de visões complementares de
especialistas no tema.
Para iniciar foi ao ar um vídeo gravado pela servidora Jeanne de Souza
Lima da Secretaria Municipal de Saúde que falou sobre violência, saúde
pública e direitos humanos.
Pelo ONU-Habitat, Luciana Tuszel, coordenadora de projetos, deu as
boas vindas. Pela Prefeitura falaram Daniel Mancebo, Samir Costa e Thais
Rennó, respectivamente Coordenador Geral, Coordenador Técnico de
Macroplanejamento e arquiteta do Escritório de Planejamento da Casa Civil.
Daniel abriu o debate agradecendo a participação de todos, Samir falou sobre
os 5 temas do plano e Thaís sobre a plataforma Participa.Rio.
O quadro Para Inspirar, contou com um vídeo e apresentação das professoras
da UFRJ: Vera Tangari e Giselle Arteiro Azevedo, que falaram sobre a parceria
com a Prefeitura no projeto Dia D do Desenvolvimento Sustentável realizado
com alunos da rede municipal.
No quadro 2030 no Horizonte, os palestrantes foram: Gina Vieira Ponte,
Maria Isabel MacDowell Couto e Paulo Roberto Oliveira. Gina, professora e
idealizadora do Projeto Mulheres Inspiradoras, falou sobre educação e
igualdade de gênero. Maria Isabel Couto, gestora da Plataforma Fogo Cruzado,
falou sobre a necessidade de orientar as políticas de segurança a partir de
dados. Paulo Roberto de Oliveira, chefe do escritório do Comitê Internacional
da Cruz Vermelha no Rio de Janeiro, falou sobre a atuação da Cruz Vermelha.
Ao final, foi ao ar vídeo onde alunos da rede pública municipal, professores e
integrantes da comunidade escolar refletiram sobre paz e formas de construíla. Ao final foram feitas perguntas enviadas pelo público através do chat aos
participantes.
O pico de público simultâneo registrado foi de 159 pessoas neste quarto
Webinar.
Diálogos para 2030: Desafios do Financiamento e Transformações da
Gestão Pública
Data: 04 de junho de 2020.
Divulgação.
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Para iniciar foi ao ar um vídeo gravado pela Controladora Geral do
Município, Márcia Andréa dos Santos Peres, que falou sobre os Sistemas
Municipais de Integridade e Compliance. Pelo ONU-Habitat, Luciana Tuszel,
coordenadora de projetos, deu as boas vindas. Pela Prefeitura falaram Daniel
Mancebo, Samir Costa e Thais Rennó, respectivamente Coordenador Geral,
Coordenador Técnico de Macroplanejamento e arquiteta do Escritório de
Planejamento da Casa Civil. Daniel abriu o debate agradecendo a participação
de todos, Samir abriu o quadro PDS em Debate, mostrando os 5 temas do
plano e Thaís falou sobre a plataforma Participa.Rio.
No quadro Para Inspirar, Amanda Faria Lima, do Instituto de Governo
Aberto, apresentou projetos implementados pelo Instituto para construir
políticas públicas mais justas e melhores. No quadro 2030 no Horizonte, os
palestrantes foram: Gabriela Lotta, Nabil Bonduki e Gabriel Ribeiro. Gabriela
Lotta, professora da FGV, disse que motivar os servidores para mudança e dar
resultados de curto prazo com transformações de longo prazo devem ser
prioridade para implantação de planos. Nabil Bonduki, arquiteto e professor da
USP, disse que o tema desenvolvimento sustentável implica em alterações
econômicas da sociedade que devem ser debatidas e colocadas em primeiro
plano. Gabriel Ribeiro, consultor em desenvolvimento econômico, disse que ao
elaborar planos é essencial apresentar como as propostas serão financiadas.
Antes das perguntas aos palestrantes, foi ao ar um vídeo de alunos da Escola
Municipal Vereadora Marielle Franco falando sobre coronavirus. Ao final foram
feitas perguntas enviadas pelo público através do chat aos participantes.
De modo geral, ficou como reflexão dos Webinars pensar sobre o modo
de vida e de produção do mundo de hoje, ou seja, uma inversão de prioridades
e mudanças de paradigmas em busca de mais qualidade de vida para o ser
humano, assim como ter consciência de que o tema desenvolvimento
sustentável implica em profundas alterações que devem ser debatidas pela
sociedade.
O pico de público simultâneo registrado foi de 100 pessoas neste quinto
Webinar.
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Coronavírus e as Cidades no Brasil: Reflexões
durante a Pandemia
Lives
A partir de um artigo científico, Leila Marques deparou-se com diversos
ensaios sobre o Coronavírus nas cidades. A ideia foi reunir esses diagnósticos
ainda com a doença em evolução, numa publicação com profissionais variados
envolvidos com a urbe. Era final de Março de 2020; a pandemia havia apenas
começado no Brasil. Depois de editado e lançado o livro, adaptando-se ao
mundo pandêmico, com o apoio promocional do Rio Capital Mundial da
Arquitetura UNESCO.UIA (RCMA), é dado início a uma série de LIVES de
apresentação dos artigos do livro, com seus respectivos autore/as.
Créditos:
Organização e Roteiro das Lives: Leila Marques da Silva.

1ª Rodada de Conversa com autores do livro - CONSELHEIROS DO CAU
RJ
Data: 29 de Maio de 2020.
Link: https://youtu.be/7DIfooQgYos
Divulgação.

Nessa primeira rodada, a organizadora conversou com 4 conselheiros
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - RJ (CAU RJ) presentes no livro,
Paulo Niemeyer, presidente do Instituto Niemeyer e fundador da Escola de
Humanidades do referido Instituto que apoiou o projeto; Carlos Fernando
Andrade, que falou sobre o fenômeno da retração da cidade do Rio de Janeiro
dentro do cenário de pandemia; Rogério Cardeman, que falou sobre o uso do
desenho urbano como ferramenta contra a pandemia; e Simone Feigelson,
que, como professora de Arquitetura para a graduação de Turismo da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), abordou como foi
abalada a indústria do turismo e como fica a questão da vocação turística da
cidade do Rio de Janeiro (capital Mundial da Arquitetura) pós pandemia. A
conversa transcende as questões tratadas nos artigos do livro e vão para
outras áreas de interesse tanto de arquitetos e urbanistas, quanto para a
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sociedade, de um modo geral, já que a linguagem foi bem casual, na dinâmica
de uma conversa entre amigos.
Nas duas rodadas seguintes, respectivamente, em que todos os
convidados são arquitetos e urbanistas, o assunto se estenderá a outras
cidades brasileiras, que, aparentemente sofrem dos mesmos problemas, porém
com suas especificidades, já que o Brasil, com sua dimensão continental,
apresenta diversidades de problemas.

2ª Rodada de Conversa com autores do livro - AUTORES DE OUTRAS
CIDADES DO ESTADO DO RJ
Data: 05 de Junho de 2020.
Link: https://youtu.be/TLcZdEB25B8
Divulgação.

A organizadora conversou, na 2ª rodada, com Vicente Loureiro, um
cronista urbano do Município de Nova Iguaçu, que já exerceu diversos cargos
na administração pública e falará sobre sua esperança em janelas e sacadas
essenciais desta crise. Outro convidado é o prof. Glauco Bienenstein da
Universidade Federal Fluminense (UFF), que assina um artigo com sua irmã,
Regina Bienenstein e Daniel Mendes, falando sobre o possível desastre do
caso brasileiro da pandemia de COVID-19. A 2ª rodada fecha com a Prof.
Isabel Rocha de Barra do Piraí, que associa o agravamento da crise à história
da urbanização das nossas cidades, que toda a raiz está relacionada com o
nosso modelo de colonização.

3ª Rodada de Conversa com autores do livro - AUTORES DE OUTRAS
CIDADES DO BRASIL
Data: 05 de Junho de 2020.
Link: https://youtu.be/xA7EcXcXeiE
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Na terceira rodada, Leila Marques recebeu Eleonora Mascia, de
Salvador, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas FNA, que falou sobre o direito à cidade e à saúde; Ruskin Freitas, professor da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que assinou junto com Jaucele
Azeredo um artigo interessante sobre o bioclimatismo no combate à
disseminação de COVID-19; Shirley Dantas, que, dentre outros cargos, é exdiretora de Planejamento da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju, que
falou da vulnerabilidade socioespacial da cidade de Aracaju; e, para fechar
essa conversa, Nabil Bonduki, prof. da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal de São Paulo (FAU USP) que, dentre outros cargos,
já foi secretário de cultura e vereador pela cidade de São Paulo, falou sobre os
velhos e novos desafios urbanos da habitação social.
4ª Rodada de Conversa com autoras do livro - AUTORAS FALANDO DE
GÊNERO, RACISMO E CIDADES EM PANDEMIA
Data: 12 de Junho de 2020.
Link: https://youtu.be/eVR_K3juUMY
Divulgação.

Na quarta rodada, a organizadora trouxe Daphne Besen que é Analista
da ONU-HABITAT e escreveu sobre a geopolítica da pandemia, falando sobre
cidades e estados; Aline Nascimento que é Historiadora, trabalha no Instituto
de Identidades do Brasil (ID-BR) e abordou, no livro, a necropolítica na
dinâmica do município de Duque de Caxias (RJ); e Diana Helene Ramos que é
arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal de Alagoas, ativista
feminista e fala sobre o isolamento doméstico e a coletivização do cuidado. A
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conversa expôs que todos os perigos da pandemia são potencializados pelas
mulheres, sob vários aspectos.
5ª Rodada de Conversa com autores do livro - AUTORAS FALANDO DE
FEMINISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS
Data: 19 de Junho de 2020.
Link: https://youtu.be/eWvsgfOdpfU
Divulgação.

Na quinta rodada, foi a vez de conversar com mais 3 arquitetas e
urbanistas, Dinah Papi Guimaraens que é professora da UFF e falará, dentre
outros assuntos de seu texto que abordou o espaço público como tabu na era
do COVID-19 e ainda faz um paralelo entre Brasil e Espanha. Outra convidada,
Marcela Abla, copresidente do IAB RJ, e que trabalha na Subsecretaria
Executiva do Estado das Cidades do Rio de Janeiro, que abordou no livro, as
especificidades do habitar feminino na cidade. E a terceira convidada, é uma
professora da Universidade Tiradentes de Aracaju, Sergipe e tratou da temática
da necessidade de paisagens nas janelas como forma de mitigar os malefícios
do confinamento diante da pandemia.
6ª Rodada de Conversa com autores do livro - AUTORAS FALANDO DE
FEMINISMO E POLÍTICAS URBANAS.
Data: 26 de Junho de 2020.
Link: https://youtu.be/E-OgVOMFF4M
Divulgação.
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A sexta rodada, dia 26 de junho, contou com três arquitetas e urbanistas.
Denise Vogel que é Professora de Planejamento Urbano e é Diretora de
Políticas Urbanas do Instituto Niemeyer, falou no livro da falta de evolução no
planejamento urbano das proto-cidades até às Smart-cities, desnudada pela
pandemia. A outra convidada, Andrea Borde, é Professora Dra. Do Programa
de Pós-Graduação Em Urbanismo (PROURB) da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e aborda o fato de estar sendo dada mais importância para a crise
política que estamos vivenciando do que a crise de infraestrutura urbana. A
terceira, Raquel Rolnik, além de Professora Dra. Da Universidade Federal de
São Paulo (USP), é pesquisadora do LabCidade e um expoente da luta pelo
direito à cidade e moradia digna da população. Raquel fala no livro da
necessidade de adiar as ações de despejos em curso na cidade, durante a
necessidade de isolamento social.
7ª Rodada de Conversa com autores do livro - AUTORES FALAM
DE DIREITO À MORADIA E JUSTIÇA SOCIAL
Data: 01 de Julho de 2020.
Link: https://youtu.be/O3gMRqTwTFU
Divulgação.

Na sétima rodada foram convidadas as autoras Regina Bienenstein,
Ermínia Maricato e o Prof. Fabio Bruno, que continuaram a temática de
políticas públicas e o direito à cidade e à moradia. Num discurso emocionante a
Professora Ermínia Maricato fechou com chave de ouro o ciclo de conversas
com autores estudiosos dos espaços urbanos.
Para as propostas dessas cidades no pós-pandemia, fica claro que será
a ênfase nas políticas públicas habitacionais que deverão ser a tônica dos
novos governantes, a fim de mitigar problemas presentes e futuros.
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As Superfícies do Rio
exposição virtual
Divulgação.

A mostra “As Superfícies do Rio”, do artista visual Alexandre Valentim,
contempla pontos arquitetônicos, culturais e naturais do Estado Rio de Janeiro,
com projetos elaborados a partir da técnica do Design de Superfície.
Traz como pano de fundo o resgate da cultura popular brasileira e a
importância da preservação do meio ambiente, com a fauna e flora naturais da
Mata Atlântica e dos mares.
A exposição virtual é uma prévia da presencial, que será realizada em
2021.
Data: Junho 2020
Links: https://www.instagram.com/as.superficies.do.rio
https://www.facebook.com/as.superficies.do.rio/
https://www.youtube.com/watch?v=50hqdMtqhqE&pbjreload=101
Créditos:
Responsável: Alexandre Valentim
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Arquiteturas Efêmeras e Ambulantes
atividade educativa e concurso de artes

Imagem coletivo Metamorfoses / Divulgação
cedida pela responsável pelo evento
().

Arquiteturas Efêmeras e Ambulantes é um projeto de vivências lúdicas
pela cenografia enquanto arquitetura efêmera, compondo com versões
ambulantes e se conectando a locais marcantes do espaço urbano carioca.
Produzimos interações nos Arcos da Lapa ou no Pier Mauá, estes dentre
outros sete percursos selecionados. Em 2020 as aulas para jovens estudantes
ocorreram através de plataformas digitais, com uso de materiais de casa,
sustentáveis e inspiradores rumo à futura exposição e oficinas temáticas.

Data: Junho a Novembro de 2020
Links: https://www.instagram.com/movimentometamorfoses/
https://www.instagram.com/armazemculturaldasartes/
Créditos:
Movimento Metamorfoses: Simone Melo, Thiago Pinheiro e Emily Pirmez
Vivências de Artes on line: Instituto Apontar .
Parceria: Instituto Apontar,Espaço Cultural Sparta ,Polo da Região Portuária.
Imagem: coletivo Metamorfoses.
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Podcast Bauhaus 100 + 1 Episodio 2 Gropius en
el país de los Antropófagos
Podcast
Imagem cedida pela responsável pelo evento(divulgação).

Neste episódio de BH 100+1, acompanhamos ao fundador da Bauhaus,
Walter Gropius, na sua primeira viagem a São Paulo e ao Rio de Janeiro, em
1954. Nessas cidades, ele testemunhou um mito em consolidação: aquele da
arquitetura carioca, da mão do seu maior representante, Oscar Niemeyer.
Ambos os arquitetos protagonizaram encontros e desencontros que revelam
tanto a visão crítica do alemão e sua fé na indústria, quanto o espírito da
antropofagia que suporta boa parte da produção cultural brasileira.

Data: a partir de 11 de Junho de 2020.
Link: https://arqdis.uniandes.edu.co/evento-4-podcast-bh1001-historias-de-bauhaus-y-americalatina-episodio-2/
Créditos:
Responsável: Ingrid Quintana-Guerrero Arch. M.Sc, PhD. - Professora Assistente da Facultad
de Arquitectura y Diseño da Universidad de los Andes.
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PA11 – Arquitetura, arte e ralação
lançamento de livro

Imagem cedida pelo responsável pelo evento (divulgação).

“O livro foi escrito para os estudantes e arquitetos recém formados. O
que realmente me motivou a trabalhar nesse projeto foi a possibilidade de
colaborar com os jovens em início de carreira. Procurei destacar conceitos e
atitudes que considero importantes para a vida de um profissional da
arquitetura.”
Nos últimos 30 anos, a arquitetura autoral tem sido a grande
companheira de vida do arquiteto carioca João Uchôa. À frente da CICLO
Arquitetura, ele assina projetos singulares, como os principais palcos e
estruturas do Rock in Rio, a Cidade do Samba, o BIOPARQUE do Rio (antigo
RioZoo), o Bar do Zeca Pagodinho, Centro de Treinamento do Flamengo, Hotel
Le Canton, escritórios do Porta dos Fundos ou da agência Artplan e muitos
outros. São cenários e edificações que ajudaram a mudar a paisagem urbana
em diferentes cidades e espaços públicos e coorporativos. Essa trajetória
profissional agora é contada em livro, reunindo histórias e importantes dicas
para jovens arquitetos.
Os múltiplos talentos e a formação multimídia de Uchôa revelaram-se
desde cedo e são marcantes nos projetos desenvolvidos pelo arquiteto. Aos 5
anos, pintava quadros e aos nove fez sua primeira exposição individual com 45
telas pintadas a óleo. Na juventude dedicou-se ao surfe, trabalhava como
designer de moda e atuou por 7 anos como ator nos principais teatros do Rio
de Janeiro. Depois de formado, assumiu por 6 anos a direção artística da TV
Búzios e da Rádio Búzios FM. De volta ao Rio nos início dos anos 90, criou o
Núcleo de Comunicação e a Faculdade de Cinema da Universidade Estácio de
Sá. Paralelamente voltou a atuar como arquiteto e desenvolver projetos das
mais variadas naturezas e formatos.
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O título do livro faz referência a Projeto de Arquitetura (P.A.), uma
disciplina do currículo universitário. O curso tem 10 períodos consecutivos.
Assim, 11 é o período seguinte ao da formação acadêmica.
P.A.11 tem o apoio da Lei de Incentivo do Ministério da Cultura e conta
com patrocínio do Rock in Rio, da Universidade Estácio de Sá, Portobello,
PapelCraft e UIA.
Data: 11 de Junho de 2020 (versão eletrônica) e 20 de Novembro de 2020.
Local: a ser definido.
Instagram: https://www.instagram.com/pa11.arq/
Créditos:
Autor: João Uchôa.
Editor – Tomaz Adour – Editora Vermelho Marinho.
Revisão: Adalberto Neto e Gabriel Olivien.
Produtora Executiva: Juliana Andrade.
Supervisor Administrativo – Jorge Wanderley.
Projeto Gráfico e Capa: Victor Jobim.
Ilustração: Joana Uchôa.
Diagramação: Cheyenne Sydenstricker.
Edição independente.
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EXPO Midiateca da FAU/UFRJ
Exposição virtual
Imagem cedida pelo responsável pelo evento (divulgação).

1.Mapa geral dos projetos expostos com cores referentes a cada
eixo (divulgação)
Imagem :Jéssica Mascarenhas Nilo Alves.

2. Do cais - Jéssica Mascarenhas Nilo Alves (2018-2).

A exposição de Trabalhos Finais de Graduação foi concebida para ser
digital e ganhou mais força com o isolamento social vivido em 2020.
Representa uma oportunidade de divulgação da produção reunida na
Midiateca, relacionada ao tema central do UIA2021RIO: “Todos os Mundos.
Um só Mundo. Arquitetura 21”, somando-se à programação da Rio2020. Foi
lançada em 17 de julho com uma live no Festival do Conhecimento, como parte
da comemoração dos 100 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e traz grande diversidade de trabalhos.
Data de lançamento: 17 de Julho de 2020
Links: www.midiateca.fau.ufrj.br
Live de lançamento: https://www.youtube.com/watch?v=4guq3UOo_Do&t=3s
Créditos:
Equipe:
Professores: Wanda Vilhena, Rodrigo Cury, Rodrigo Kamimura
Monitores: Jean Waise, João Sobral, Lucas Pacheco, Tatiana Pinheiro
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ARQGUIA COLORIR
Lançamento de livro
Divulgação.

O ArqColorir surgiu da ideia de se criar um material que pudesse
proporcionar momentos de criatividade, interação e diversão em família no
período de isolamento social devido ao Coronavírus, até a volta da rotina
escolar. Além da questão lúdica, o projeto tem como objetivo despertar o
interesse, principalmente das crianças, para o rico patrimônio arquitetônico e
cultural carioca.
No formato de um livro de colorir, estão retratadas obras simbólicas de
diversas épocas e estilos, acompanhadas de códigos QR que dão acesso à
suas descrições no guia online de arquitetura ArqGuia Rio.
Data: 28 de Julho de 2020
Site: www.mtarquitetura.com.br/arqguiacolorir
Créditos:
Realização: Equipe Arqguia Rio e M&T-Arquitetura.
Autores: Douglas Pestana, Isabela Ledo, Lucas Franco e Maria Fernanda Duarte.
Apoio Institucional: Rio Capital Mundial da Arquitetura Unesco.UIA/Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, UIA 2021 Rio, Instituto de Arquitetos do Brasil - Rio de Janeiro (IAB-RJ), Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ).
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Rua em Transe
Lançamento de site
Divulgação.

Rua em Transe é uma plataforma online criada para o compartilhamento
de histórias sobre como as ruas foram e continuam sendo transformadas pela
pandemia do coronavírus. É possível “caminhar” pelas ruas contadas nessas
histórias, e também compartilhar histórias. Cada história revela um universo,
uma rua e as vidas que nela transitam. São pessoas diversas, que encontraram
na rua um espaço de liberdade, de oportunidade, de sustento, de luta, de
resistência e de construção da própria cidadania. São praticantes de rua. Rua
em transe abriga histórias de praticantes de rua lado a lado, a fim de ampliar
sensibilidades para realidades, pontos de vista, diálogo e empatia,
fundamentais para um ambiente democrático saudável e uma política baseada
na tolerância e no respeito às diferenças.
História
Rua em transe é uma iniciativa de estudantes, professores e
pesquisadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e também do
Laboratório de Design e Antropologia da Escola Superior de Desenho Industrial
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ). Integramos a
equipe do projeto de extensão “Práticas para cidades possíveis”. O projeto,
iniciado em 2019, consiste em uma ocupação permanente no Centro Carioca
de Design, espaço cultural municipal localizado na Praça Tiradentes, região
central do Rio de Janeiro, por atividades diversificadas, como oficinas e
elaboração de visualidades e peças gráficas.
Ainda em 2019, buscando realizar uma inserção da UERJ no ambiente
discursivo e cultural associado ao título de “Capital Mundial da Arquitetura
2020” conferido ao Rio de Janeiro pela UNESCO, o projeto realizou uma
cartografia de “práticas de cidade” a partir dos territórios e trajetórias dos
estudantes envolvidos com o projeto. Começou-se a configurar um mapa de
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"arquiteturas cidadãs", feitas por cidadãos, não necessariamente arquitetos,
mas que transformam a experiência urbana no espaço público — sobretudo as
ruas — e que, acreditamos, poderiam disputar as atenções e o reconhecimento
de legitimidade para suas contribuições à vida coletiva na cidade. O objetivo
era levar ao espaço público uma visão crítica, provocativa e propositiva sobre
que “arquiteturas” seriam estas a serem reconhecidas e apresentadas a um
público mundial; quem seriam os sujeitos envolvidos em sua produção e quais
os efeitos do evento e dessas arquiteturas sobre a vida cotidiana dos cariocas,
sobretudo do precariado urbano que todos os dias mantém a cidade de pé.
Em 2020 vimos nossos planejamentos e atividades radicalmente
alterados pela chegada da pandemia da Covid-19. O projeto também entrou
em transe. Por um tempo ficamos em suspensão, mas depois nos vimos
convocados a pensar como continuar as reflexões sobre a cidade, as
arquiteturas cidadãs e as ruas a partir das novas condições que a pandemia
imprimiu nas cidades e na própria possibilidade da extensão universitária. Aos
poucos foi se desenhando a plataforma Rua em Transe, um projeto que
mantém as questões iniciais mas as reflete na condição contemporânea e
seguirá aberto a novos trânsitos.

Data: Agosto 2020
Link: http://www.ruaemtranse.org/
Instagram: https://www.instagram.com/ruaemtranse/

Créditos:
Realização: Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola Superior de Desenho
Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro(DAU-ESDI/UERJ)
Laboratório de Design e Antropologia da ESDI/UERJ(LaDA-ESDI/UERJ)
Parceria: Centro Carioca de Design (Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH/CCD)
Equipe:
Coordenação: Barbara Szaniecki, Gabriel Schvarsberg e Paula de Oliveira Camargo.
Organização de conteúdo, articulação e revisão: Carolina Ferraz, Laís Lima e Glaucineide do
Nascimento Coelho.
Identidade Visual e comunicação: Luiza Braga Passos, Maria Luisa Bonfim Ventura e Miguel
Moreira Guimarães.
Desenvolvimento do site: Laís de Azevedo Lima, Lucas Carmo e Miguel Moreira Guimarães.
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Novos Olhares
Imagem de Divulgação cedida pela ABEA.

Projeto de Revitalização do Projeto Conde de Itamaraty – Centro Comunitário, autora: Ana
Carolina Soares Galheigo, Orientadora: Professora Taísa Carvalho.

Parceria Novos Olhares cria vitrine para projetos acadêmicos de novos
arquitetos e urbanistas
Publicada no site do RCMA em 07/12/2020.

O ano de 2020 deve entrar para a história como um marco
transformador da contemporaneidade. A pandemia de Covid-19 se somou às
outras pautas do momento, redefinindo de forma profunda o pensamento e as
ações em diferentes campos, entre eles, a arquitetura e o urbanismo, que,
historicamente, acompanham as transformações sociais e culturais ao longo do
tempo, atuando de forma pontual e redesenhando o mundo em suas estruturas
urbanas e na forma de habitar. Na direção dessa busca por novas formas de
pensar os espaços habitáveis, o Rio Capital Mundial da Arquitetura e a ABEA
(Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo) iniciaram em
agosto passado a parceria Novos Olhares, que tem entre os seus objetivos
centrais, dar visibilidade às novas propostas de arquitetura e urbanismo
pensadas por estudantes de todo o Brasil, tornando públicas ótimas ideias, que
até então circulavam apenas no ambiente das universidades. O resultado é um
diverso e promissor painel de prospecções sobre o futuro do urbanismo e da
arquitetura brasileiros.
Para Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, vice-presidente da ABEA – a
proposta veio ao encontro de um dos objetivos básicos da entidade que é
divulgar a boa produção acadêmica. O projeto tem demonstrado que a
sociedade pode buscar na academia algumas soluções para questões muito
prementes e atuais como a habitação de interesse social e a requalificação dos
espaços públicos – reflete.
A iniciativa tem sido um sucesso. Até o momento há 130 projetos
inscritos de diferentes estados brasileiros e diversas instituições de todo o país
e 34 propostas já selecionadas e publicadas: -No formato atual, a ABEA divulga
mensalmente uma chamada pública com um tema específico. São elegíveis
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estudantes de cursos regulamentados pelo MEC em todo o país. Um júri
rotativo formado por diretores da Associação seleciona os melhores trabalhos,
que são divulgados oportunamente na página e no sítio do Instagram tanto da
ABEA quanto do Congresso UIA2021RIO – explica Carlos Eduardo.
Imagem de Divulgação cedida pela ABEA.

O projeto Reestruturação da Oficina Pagu, de autoria do estudante Douglas
Mendes Nascimento e orientado pela professora Núbia Bernardi, da UNICAMP,
é um dos selecionados para o Novos Olhares.

Gestado durante o “novo normal”, o Novos Olhares também teve de se
orientar dentro dos protocolos sanitários que já vêm sendo adotados dentro das
instituições acadêmicas durante a pandemia.
– O processo está sendo adaptado, com questões intransponíveis como
a impossibilidade de experimentação material das propostas, adaptações como
o acompanhamento remoto do desenvolvimento do projeto e algumas poucas
vantagens como o acesso imediato online a referências projetuais. É difícil
imaginar que se possa permanecer de forma remota por mais muito tempo sem
que haja prejuízo irremediável ao processo de aprendizagem. Assim que for
possível, as lacunas deverão ser preenchidas com atividades presenciais em
laboratórios e canteiros de obras -, reflete Carlos Eduardo.
Imagem de Divulgação cedida pela ABEA.

Projeto Sinapses Urbanas, de autoria de Vinícius Medeiros,
sob orientação da professora Ana Slade, da FAU/UFRJ.
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Iniciativas como essa funcionam também como uma bússola para se
entender o rumo que a nova geração de arquitetos e urbanistas propõe para o
mundo que está se construindo, conectados como nunca, eles levam aos
projetos questões que partem não só do debate no âmbito acadêmico, mas
também na imensa teia de informação e mobilização que rege a
contemporaneidade. Para Carlos Eduardo, que também é professor, é
perceptível a identificação de algumas tendências – Acredito que as tendências
que mais observamos são a humanização e a descolonização da Arquitetura e
do Urbanismo. Por humanização, entenda-se um processo que tem início na
compreensão das necessidades das pessoas, depois nos espaços que
atendam a essas necessidades para depois se pensar na edificação ou na
intervenção urbana propriamente ditas. Já a descolonização implica em olhar
um pouco mais para possíveis contribuições dos povos originários e
afrodescendentes, assim como para interlocuções com a América Latina e a
África, a fim de combiná-las com a tradição eurocêntrica, que dominou quase
isoladamente a produção arquitetônica brasileira até bem recentemente –
conclui.
Imagem de Divulgação cedida pela ABEA.

O Projeto “Luta e remoção: Proposta residencial multiclasses”, selecionado pelo Novos
Olhares, é de autoria dos alunos Eduarda Barbosa Sengès e Diego Wilson da Luz Bernardo,
sob a orientação de Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, traz uma proposta de inclusão para uma
comunidade remanescente no entorno do Parque de Madureira, na zona norte carioca.

O projeto “Novos Olhares” seguirá até o encerramento do Rio Capital
Mundial da Arquitetura, que acontecerá em julho de 2021. A parceria prevê
também um alinhamento com as temáticas estabelecidas pelo calendário de
publicações do Rio Capital Mundial da Arquitetura, provocando novas
abordagens e reflexões sobre questões como Patrimônio e Sustentabilidade,
entre outras:
– Assim como na proposta original do RCMA, a ideia é que selecionemos
projetos de estudantes de arquitetura e urbanismo até julho, quando ocorrerá,
no Rio de Janeiro, ao que tudo indica, de forma híbrida, o 27º Congresso
Internacional da União Internacional dos Arquitetos. Os próximos temas serão:
o futuro das cidades (janeiro) e arquitetura e turismo (fevereiro). Já nos quatro
meses finais, os temas propostos serão os eixos temáticos do UIA2021RIO:
Diversidade e Mistura (março), Mudanças e Emergências (abril), Fragilidades e
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Desigualdades (maio) e Transitoriedades e Fluxos (junho) – esclarece Carlos
Eduardo.
Data: Agosto 2020 até Junho 2021.
Link: https://www.abea.org.br/
Créditos:
Realização: Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA.
Projeto Novos Olhares - Patrimônio Histórico e Identidade Cultural (Agosto de 2020)
Comissão Organizadora: Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, Luciano Falcão e Wanda Vilhena
Freire.
Comissão de Seleção: Ana Goes, Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, Ester Gutierrez, Fabio
Mariz.
Projeto Novos Olhares - Cidade Inclusiva: Arquitetura para todos(Setembro de 2020)
Comissão Organizadora: Luciano Falcão e Wanda Vilhena Freire.
Comissão de Seleção: Ana Goes, Giovanna Damis e Ivo Girotto.
Projeto Novos Olhares - Arquitetura Social e a Agenda 2030 da ONU(Outubro de 2020)
Comissão Organizadora: Luciano Falcão e Wanda Vilhena Freire.
Comissão de Seleção: Ana Goes, Giovanna Damis e João Carlos Correia.
Projeto Novos Olhares - Espaço Público(Novembro de 2020)
Comissão Organizadora: Luciano Falcão e Wanda Vilhena Freire.
Comissão de Seleção: Ana Goes, Giovanna Damis e Fabio Mariz.
Projeto Novos Olhares - Arquitetura, Cidade e Crianças(Dezembro de 2020)
Comissão Organizadora: Luciano Falcão e Wanda Vilhena Freire.
Comissão de Seleção: Ana Goes, Carlos Eduardo Nunes-Ferreira e Wanda Vilhena Freire.
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ArquiteturaEduca
atividade educativa
Reprodução do storie realizado
no instagram @multirio_oficial

Quiz da Prefeitura do Rio lança desafios divertidos sobre o patrimônio
histórico carioca
Publicada no site da MultiRio em 06/08/2020.

Enquente que será lançada nas redes sociais da MultiRio e do Rio
Capital Mundial da Arquitetura testa conhecimentos e divulga informações
sobre construções antigas.
A Prefeitura do Rio, por meio de uma parceria entre a MultiRio e o Rio
Capital Mundial da Arquitetura, está lançando um jogo para divertir e informar
os cariocas sobre a história de importantes ícones arquitetônicos da cidade.
Através das redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter), os usuários dessas
plataformas deverão descobrir a quais construções históricas pertencem os
recortes das imagens. Quem for atrás da resposta certa, que será divulgada no
portal da empresa municipal (www.multirio.rj.gov.br), acaba aprendendo ainda
mais sobre a obra.
A ação conjunta visa a chamar a atenção para o mês dedicado à
memória arquitetônica. Em agosto, é comemorado o Dia Nacional do
Patrimônio Histórico (17). A celebração também faz parte da série de
atividades culturais e de comunicação desenvolvidas para promover o título de
Capital Mundial da Arquitetura, concedido ao Rio de Janeiro este ano.
“A riqueza arquitetônica da cidade é um patrimônio que precisa ser valorizado e
nada melhor que a informação para que os cariocas se sintam orgulhosos
desse passado e colaborem com sua preservação”, destacou o presidente da
MultiRio, Claudio Elias.
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As cartelas com as imagens começam a ser divulgadas nas redes
sociais, tanto da MultiRio quanto do RCMA, nesta quinta-feira (6). Sempre
neste dia da semana, durante o mês, haverá um novo desafio. Para cada
detalhe, os usuários terão três alternativas. Junto com a resposta certa, a
MultiRio publicará em seu portal a foto original e um artigo sobre a construção.
As imagens do projeto são dos fotógrafos Michel Filho e Alexandre Macieira.
“O jogo é divertido e tem um caráter lúdico. Os internautas serão
desafiados a identificar qual é o prédio histórico a partir da imagem de um
detalhe. Além de aguçar a percepção das pessoas para o patrimônio carioca, a
resposta dará boas informações sobre a obra, reforçando o caráter educativo,
de educação patrimonial e urbana -, analisa a arquiteta Valéria Hazan, diretoraexecutiva do Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA).
Reprodução do storie realizado
no instagram @multirio_oficial

Data: Agosto 2020
Instagram: https://www.instagram.com/multirio_oficial/
Facebook: https://www.facebook.com/MultiRio/

Créditos:
Realização: Empresa Municipal de MultiMeios da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro –
Multirio em parceria com o Comitê Organizador Rio 2020 - Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO.UIA.
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Casa Carioca
exposição
Foto de Elisa Mendes, cedidas pelo responsável pelo evento.

O Museu de Arte do Rio – MAR, sob a gestão do Instituto Odeon,
apresenta sua principal exposição do ano: “Casa Carioca”. Com um recorte de
cerca de 600 obras e mais de 100 artistas, a mostra apresenta temas como
sociabilidade, o papel da mulher como esteio de família e direito à moradia.
Trabalhos que retratam o período de isolamento social também fazem parte da
montagem, assinada por Marcelo Campos, curador-chefe do MAR, e Joice
Berth, arquiteta, urbanista e ativista do movimento feminista negro. A Vale é
patrocinadora da exposição por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
A exposição ocupará integralmente duas galerias do terceiro andar da
instituição, além da Sala de Encontro localizada no térreo. Reunindo nomes
como Érica Magalhães, max willà morais, Maxwell Alexandre, Millena Lízia,
Mulambö, Rafael BQueer, Raquel Nava, Rodrigo Torres, Wallace Pato, Yhuri
Cruz e Yuri Firmeza, “Casa Carioca” é a exposição do MAR com maior número
de artistas jovens e periféricos. São trabalhos nos mais diversos suportes,
como vídeos, objetos, instalações, fotografias e pinturas, que dialogam com
temas como a diferença entre as moradias de favela e as moradias de elite designadas aqui como exceções -, incêndios, mudanças, construções,
demolições e celebrações.
Além de apresentar ao público a produção contemporânea de novos
talentos da arte brasileira, a mostra também contará com trabalhos de artistas
consagrados, como Adriana Varejão, Alfredo Volpi, André Rebouças, Beatriz
Milhazes, Cícero Dias, Lasar Segall, Marcel Gautherot, Mestre Valentim e
Walter Firmo. Além de obras da Coleção MAR, trabalhos emprestados por mais
de 30 instituições e por colecionadores ajudam a formar o percurso expositivo,
que começa com uma linha do tempo da arquitetura no Rio de Janeiro e segue
por 10 núcleos que fazem uma abordagem transversal das questões
relacionadas ao morar.
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“Durante a fase de pesquisas, nos deparamos com um dado
surpreendente. Apenas 15% das casas brasileiras são construídas por
arquitetos, com a grande maioria se enquadrando no que os especialistas
chamam de autoconstrução, quando o próprio morador comanda a obra com
ajuda de parentes e vizinhos. Pensando nisso, buscamos artistas e trabalhos
que tratam das condições dessas moradias e que exploram o interior das
residências, relacionando-as com a questão social”, conta o curador Marcelo
Campos.

Fotos de Elisa Mendes, cedidas pelo responsável pelo evento.

Data: Setembro 2020 até Setembro 2021
Local: Museu de Arte do Rio (MAR) Praça Mauá, 5, Centro – Rio de Janeiro / RJ.
Créditos:
Responsável: Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) / Instituto ODEON.
Curador: Marcelo Campos.
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Brasília 60: A Criação de uma Cidade Moderna
exposição virtual
Imagem cedida pelo responsável pelo evento ( divulgação).

Em comemoração ao 60º aniversário da cidade de Brasília, já está no ar
a exposição “Brasília: 60 anos da cidade moderna”. A exposição virtual traz um
retorno à história da cidade inaugurada em 21 de abril de 1960, expondo parte
do processo de criação da capital do Brasil. Abrangendo desde o Plano Piloto,
vencedor do concurso do projeto de Brasília, a construção dos edifícios; o
trabalho e presença dos candangos até a inauguração da cidade moderna,
através de obras de arte e fotografias referentes à criação de Brasília. A mostra
reúne obras de importantes nomes da arquitetura moderna brasileira que se
tornaram referência nacional e internacional, como Lucio Costa (1879-1940),
Oscar Niemeyer (1879-1940), Roberto Burle Marx (1909-1994), além de
fotografias de época. As obras expostas integram parte de um amplo acervo
histórico e artístico referente a arquitetura moderna da coleção de Carlos
Barroso, fundador e atual presidente do Instituto Memória da Arquitetura
Brasileira (IMEARB).
Data: 9 de Setembro 2020 até 21 de Abril 2021.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Curadoria: Julia Cavalcante.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira – IMEARB.
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Patrimônio Arquitetônico Brasil - Portugal
Lançamento online de livro
Divulgação.

7º Fórum Internacional do Patrimônio Arquitetônico Brasil-Portugal – FIPA.
Universidades, museus e representações de coletivos se integraram
para ampliar os eixos temáticos do 27o Congresso Internacional de Arquitetos
da União Internacional de Arquitetos –UIA2021RIO no 7o Fórum Internacional
do Patrimônio Arquitetônico Brasil-Portugal – FIPA, realizado em 2020 nas
plataformas digitais.
O conteúdo do livro Patrimônio Arquitetônico Brasil-Portugal, lançado em
setembro de 2020, afirma a intenção de aproximar variantes culturais que
apontarão para os tempos futuros no ano de 2021. Palestras e narrativas sobre
espaços urbanos, arquitetura e arte, cidades e paisagens, festas e
comemorações, personagens e histórias da vida cotidiana identificaram as
expressões culturais de portugueses e brasileiros em todos os mundos.
No universo onde, hoje, um só mundo se impõe, as reproduções da
azulejaria brasileira e portuguesa, estampadas na capa e na contracapa do
livro, destacam a singularidade de Brasília, a capital modernista do Brasil junto
à Baixa Pombalina de Lisboa. Brasília, que completou seis décadas de
inauguração em 2020, e Lisboa são modelos das formas urbanas que, de
modo paradoxal, consideraram a ausência e a sobreposição do Tempo.
A coletânea de artigos do FIPA representa a afirmação e a vontade de
resiliência que demonstram serem perenes o estudo e a discussão das
dimensões concretas e intangíveis do Patrimônio Cultural das sociedades.
Data: 09 de Setembro de 2020
Créditos:
Organizadores: Maria Rita Amoroso, Cêça Guimaraens, Diego Nogueira Dias, Alice Tavares e
Aníbal Costa.
Editoras: PROARQ - UFRJ e Universidade de Aveiro.

90

EVENTOS REALIZADOS

Conversas sobre Arquitetura Humanitária
lives
O aumento das migrações decorrentes de guerras, problemas
socioeconômicos e territoriais, conflitos étnico-raciais e religiosos, desastres
ambientais e a Covid-19 ampliou a crise humanitária internacional. Segundo o
ACNUR, existem 80.000.000 de pessoas em deslocamento forçado pelo
mundo em 2020. As conversas sobre Arquitetura Humanitária fazem parte do
Circuito Urbano ONU HABITAT 2020, com participação de profissionais
envolvidos e pessoas em situação de refúgio, sob a ótica do campo ampliado.
Créditos:
Organização: Escritório Modelo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Laboratório
de Arquitetura Humanitária da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(EMAUDAU/LABAH/PUC-Rio) e Cátedra Sérgio Vieira de Mello / Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados da PUC-Rio(CSVM /ACNUR / PUC-Rio).
Coordenação: Profª Vera Magiano Hazan, Supervisora do EMAUDAU, Coordenadora do
LabAH e Membro da CSVM/ACNUR/PUC-Rio.
Equipe EMAUDAU/LABAH/PUC-Rio: Julia de Queiroz, Bianca Naylor, Aline Lima e Thais
Barcellos.

CONVERSA: ARQUITETURA DOS ABRIGOS DE REFÚGIO
Data: 27 de Agosto de 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DlWcEiqcL4M
Divulgação.

Para conversar sobre o acolhimento dos refugiados venezuelanos em
Roraima, convidamos os arquitetos do ACNUR Fabiano Sartori e Juliana
Coelho, atuantes na linha de frente dessa crise humanitária que assola o
mundo com cerca de 80 milhões de pessoas em trânsito. Como moderadora,
Vera Hazan, supervisora do Escritório Modelo do Departamento de Arquitetura
e Urbanismo da PUC-Rio, coordenadora do Laboratório de Arquitetura
Humanitária e membro da CSVM/ACNUR/PUC-Rio.
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CONVERSA: PROJETANDO O FUTURO HOJE
Data: 10 de Setembro de 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a6Wov-grmz8
Divulgação.

A conversa “Projetando o Futuro Hoje" conta com a participação de
duas jovens arquitetas premiadas com seus Trabalhos de Conclusão de Curso:
Mariana Montag, com a Casa de Jajja, e Maria Clara Barsotti, com as Tendas
Ilê. A apresentação de seus projetos e experiências profissionais estimulou o
envolvimento de estudantes e jovens arquitetos em projetos sociais. Como
moderadora, Júlia de Queiroz, membro do Lab.AH (Laboratório de Arquitetura
Humanitária) e aluna de graduação do DAU/PUC-Rio.

CONVERSA: REFÚGIO AMBIENTAL E A LUTA INDÍGENA
Data: 24 de Setembro de 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2t4mmta3g2Q
Divulgação.
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Disputa de terra, crise climática, desastres naturais, desmatamento,
garimpo têm provocado o aumento do refúgio ambiental no Brasil, sobretudo de
povos indígenas. Para debater esse tema, convidamos Nurit Bensusan,
bióloga, ativista e educadora ambiental do ISA, Cris Pankararu, antropóloga,
ativista e liderança indígena do povo Pankararu e o arquiteto e professor Igor
de Vetyemy Ipãmakãyê Pataxó, atual copresidente do IAB-RJ e moderador
desta conversa.

CONVERSA: VULNERABILIDADES URBANAS
Data: 08 de Outubro de 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tlg9QkmiCXA
Divulgação.

Apesar da diversidade étnica e cultural do país, o Brasil é um país que
preserva diversas barreiras e preconceitos. Convidamos Marcela Dimenstein,
arquiteta graduada pela Universidade Federal da Paraíba e doutoranda
Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (PPGAU/UFRN), Nuria Manresa, arquiteta,
arte-educadora e co-fundadora da Brotos Oficina de Belo Horizonte, e Maria
Helena Zamora, psicóloga social, prof. DSc. do Departamento de Psicologia da
PUC-Rio (PSI/PUC-Rio) e membro da CSVM/ACNUR/PUC-Rio, como
moderadora, para conversar sobre seus projetos junto a refugiados e outros
grupos vulneráveis.

CONVERSA: PERSPECTIVA DA MULHER EM REFÚGIO NA CIDADE
Data: 15 de Outubro de 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Tl5mMtBJsS4
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Divulgação.

A perspectiva da mulher em refúgio na cidade é o tema desta conversa
que aborda as narrativas de um grupo de venezuelanas que vieram para o Rio
de Janeiro, relatadas no documentário Adelante. Para compreender essas
falas, convidamos Luiza Trindade, jornalista, cineasta e diretora do
documentário, a venezuelana Juling Fermin, uma das entrevistadas do filme e
Rosana Bines, Prof. DSc. em Letras e membro da CSVM/ACNUR/PUC-Rio
como moderadora.
CONVERSA: INTEGRAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA NO REFÚGIO
Data: 22 de Outubro de 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gXFrgeOSuzo
Divulgação.

A economia criativa é um caminho seguido por muitos refugiados nas
grandes cidades. Convidamos Maria Gabriela Moreno, feirante venezuelana da
Chega Junto, Anitha Agoussou, do Benim, que atua como professora de
francês no Abraço Cultural, Cacau Vieira, cofundadora da ONG Abraço
Cultural/RJ, e Paula Camargo, gerente do Centro Carioca de Design, arquiteta
e urbanista, mestre em História, Política e Bens Culturais pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e pesquisadora da Escola Superior de Desenho
Industrial (ESDI) para atuar como moderadora.
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CONVERSA: SITUAÇÕES DE REFÚGIO NO RIO DE JANEIRO
Data: 29 de Outubro de 2020
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eHB3CWODQbY
Divulgação.

Embora o isolamento social seja a medida preventiva adotada com a
COVID-19, muitos refugiados sofrem com a instabilidade dessa situação.
Convidamos Natália Cidade, arquiteta e MSc em urbanismo pelo
PROURB/FAU/UFRJ, com trabalho premiado sobre o tema, Rebeca Almeida,
Coordenadora de Migração e Refúgio na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEASDH) e Vice-presidente do
Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados e
Migrantes/RJ (CEIPARM/RJ), e Ariane Paiva, DSC em Política Social, profª de
Serviço Social e membro da CSVM/ACNUR/PUC-Rio como moderadora desta
conversa sobre a situação no Rio.
CONVERSA: CARTOGRAFIA E CO-AUTORIA URBANA
Data: 19 de Novembro de 2020
Divulgação.
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Com o tema Cartografias Contemporâneas - georreferenciamento e coautoria urbana, a conversa, transmitida em parceria com o Ser Urbano no dia
19/11/2020, visa abordar o papel dos mapeamentos por georreferenciamento e
sua relação com as camadas subjetivas da cidade e a natural co-autoria
urbana em ações de impacto sobre espaços periféricos ou
invisibilizados. Como convidados, recebemos Gabrielle Rocha, ex-aluna DAU
PUC-Rio, mestre em urbanismo pelo PROURB e diretora do média-metragem
Co-autoria Urbana; Aluizio Marino, pesquisador do Labcidade da FAU USP e
autor de mapeamentos como Cartografias da Pandemia e São Paulo Ocupada;
e Felipe Gonzalez, ex-aluno DAU PUC-Rio e mestre pela TU Delft com a
dissertação Bordas Permeáveis - sobre conflitos multidimensionais entre
comunidades polarizadas no Rio de Janeiro. Na mediação, contamos com
Pedro da Luz, prof. da EAU UFF, coord. de comitê UIA 2021 e presidente do
IAB-RJ entre 2014 e 2019.
CONVERSA: MENOS É MAIS ARQUITETURA E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Data: 27 de Novembro de 2020
Divulgação.

Com o tema Menos é mais. Arquitetura e consciência ambiental, a
conversa, transmitida em parceria com o Ser Urbano em 27/11/2020, busca
tratar sobre a relação da arquitetura frente à conscientização ambiental e
responsabilidade social crescente em nosso mundo, confluindo com o lema do
escritório equatoriano Al Borde, "Hacer mucho con poco" (Fazer muito com
pouco). Através de práticas experimentais e uma relação estreita com a
formação de jovens arquitetos, o escritório de Quito se aplica sobretudo em
projetos relacionados ao campo ampliado da arquitetura humanitária. Como
convidado, recebemos David Barragán, um dos sócios, e na mediação,
contamos com o prof. do DAU/PUC-Rio Luciano Alvares.
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Rolé Carioca
visita guiada (virtual)
Divulgação.

Desde 2013 o Rolé Carioca vem contando as histórias do Rio. Já são mais de
50 roteiros e 500 pontos da cidade mapeados! O Rolé foi vencedor do Prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) e, em 2020, lançou uma programação 100% digital:
- Passeios virtuais: um imersão inédita na história, em roteiros
inovadores e impossíveis de serem feitos a pé!
- Mapa de Memórias Rolé Carioca: um museu colaborativo com acervo
formado pelos relatos de todos nós!
Participe: https://www.rolecarioca.com.br/mapa/
Créditos:
Realização: estúdio M'Baraká
Links:
https://www.rolecarioca.com.br/
https://www.mbaraka.com.br/projects/14/role-carioca.html
facebook.com/RoleCarioca | instagram.com/rolecarioca | youtube.com/RoleCarioca

Rolé Carioca: Quando o mar virou rio
Data: 13 de Setembro de 2020.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IaCcZr4rTLY&t=1924s

Rolé Carioca: Rumo ao subúrbio da Leopoldina!
Data: 11 de Outubro de 2020.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IaCcZr4rTLY

Rolé Carioca: Pequena Grande África
Data: 08 de Novembro de 2020.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QtUm6EsQlRo

Rolé Carioca: Memórias Rio-Portugal
Data: 13 de Dezembro de 2020.
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Programa Patrimônio, Arte e Cooperação - Ciclo
de Palestras sobre Conservação de Vitrais
palestras
Ciclo de Palestras sobre Conservação de Vitrais é parte integrante da do
Programa Patrimônio, Arte e cooperação, desenvolvido pelo IRPH – Instituto
Rio Patrimônio da Humanidade. Um programa voltado para a capacitação para
gestores, conservadores e restauradores do Patrimônio Cultural Carioca, e cuja
etapa Projeto Vitrais do Rio: O acervo do Theatro Municipal do Rio de Janeiro
está em andamento desde setembro de 2019.
A série de palestras sobre a conservação de vitrais coloca em foco os
problemas encontrados por esse campo no Brasil, e dá início a um debate
sobre conceitos e métodos atuais, através do intercâmbio com o especialista
Sebastian Strobl, professor da Fachhoschule Erfurt (Alemanha) e autor de
diversas publicações sobre o tema. São cinco palestras gratuitas e online, nos
dias 14 de setembro, 13 de outubro, 9 de novembro, 7 de dezembro e 18 de
dezembro de 2020.
Créditos:
Realização: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade(IRPH), da Fundação Theatro Municipal do
Rio de Janeiro e da Associação de Amigos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Patrocínio: Fundação Gerda Henkel (Alemanha) .
Apoio institucional: Consulado Alemão do Rio de Janeiro.

Palestra 1 - Estabelecimento do conceito de conservação
Data: 14 de setembro de 2020
Palestrante: Prof. Sebastien Strobl, University of Applied Sciences, FH Erfurt, Alemanha.
Divulgação.
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Palestra 2 - Técnicas básicas de limpeza de vitrais
Data: 13 de outubro de 2020
Palestrante: Prof. Sebastien Strobl, University of Applied Sciences, FH Erfurt, Alemanha.
Divulgação.

Palestra 3 - Princípios éticos da conservação e restauração de vitrais
Data: 9 de novembro de 2020
Palestrante: Prof. Sebastien Strobl, University of Applied Sciences, FH Erfurt, Alemanha.

Divulgação.
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Palestra 4 - Conservação preventiva de vitrais
Data: 7 de dezembro de 2020
Palestrante: Prof. Sebastien Strobl, University of Applied Sciences, FH Erfurt, Alemanha.

Divulgação.

Palestra 5 - Conservação de vitrais no Brasil: desafios e potencialidades
Data: 18 de dezembro de 2020.
Palestrante: Prof. Mariana Wertheimer, Presidente da Associação de Conservadores e
Restauradores do Rio Grande do Sul (ACOR-RS), Brasil.
Divulgação.
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In Vitro Rio Mario Fraga
Exposição
Foto de Clarisse Tarran, cedida pelo responsável pelo evento.

Instalada no Arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, In Vitro Rio
é uma instalação pictórica do pintor e arquiteto Mario Fraga, na qual os
visitantes podem contemplar 36 peças de vidro laminados, pintados à mão,
expostas em dezoito pares, nove de cada lado da alameda. “A verticalidade da
sequência das lâminas cria ritmo e movimento. O ir e vir das pessoas interage
diretamente com a obra, transformando tons e formas”, observa Fraga. O
artista formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e Pós-Graduação em Planejamento Urbano no Ministère
des Affaires Etrangères de Paris na França.
Data: De 25 de setembro a 2 de dezembro de 2020.
Local: Arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rua Jardim Botânico, 1008. Jardim Botânico
Site: https://www.invitro-mariofraga.com/
Créditos:
Realização: Coordenação Geral de e.m. projects
Produção Executiva: ZoeArte
Curadoria: Clarisse Tarran
Projeto Estrutural e Coordenação de Montagem: Vitor Garcez
Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura e Ministério da
Cidadania.
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ALALAÔ KIOSK : SERPENTINA CARIOCA
intervenção urbana
Na ocasião das celebrações do Rio de Janeiro como Capital Mundial da
Arquitetura – UIA RIO 2021 um grupo de arquitetos, artistas e produtores
culturais se reuniu com o objetivo de desenvolver para a cidade um evento
sobre Arquitetura, Arte e Lugar, promovendo um legado significativo para a
cultura carioca.
Como forma de colaborar com a celebração da Arquitetura Carioca,
considerando a sua histórica presença no cenário artístico nacional e
internacional, o ALALAÔ KIOSK! planeja dedicar parte de sua programação
durante os meses que antecedem o evento UIA RIO 2021 para ativação
cultural da praia do Arpoador com o tema Arquitetura e Cidade. Adicionalmente
está em fase de captação para a construção de um pavilhão singular para
acomodar palestras, encontros e acontecimentos entre os meses de junho e
agosto de 2021, a Serpentina Carioca.
1- ALALAÔ KIOSK!
Imagem cedida pelo responsável pelo evento.

Foto de Marcus Wagner cedida pelo responsável pelo evento.
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A partir dos projetos desenvolvidos pela organização ALALAÔ, dedicada
a produção de obras de arte na praia do Arpoador desde 2012, foi elaborado o
projeto de ocupação de um quiosque da orla para funcionar como ponto de
apoio e promoção dos seus empreendimentos artísticos.
O Alalaô Kiosk é um quiosque-galeria, sede física e simbólica da
instituição, que se inaugura em novembro de 2020 como plataforma para
programação cultural com foco na relação entre a Natureza, a Arte e a Cidade.
A partir do ano de 2021.

2- SERPENTINA CARIOCA
Imagem de Marcus Wagner cedida pelo responsável pelo evento.

O Pavilhão se inspira no pavilhão de verão londrino promovido pela
Serpentine Gallery desde 2000. A versão carioca prevista para acontecer
concomitantemente ao Congresso Rio2021, tropicalizará o conceito do evento
inglês na história, na cultura e na perspectiva do Arpoador.
Será um espaço dedicado ao debate e à apresentação cultural, aberto e
gratuito. Um ponto de encontro para troca de ideias. Será desenvolvido pela
colaboração de arquitetos e artistas na direção de uma obra que irá refletir
aspectos que sintetizam o espírito do evento na cidade:
-Integração com a Cidade e o Lugar;
-Integração com a História;
-Integração entre Arte e Arquitetura;
-Integração com o Futuro;
-Integração com a Natureza.
Datas:
ALALAÔ KIOSK! : inaugurado em Novembro 2020.
SERPENTINA CARIOCA: a ser definida.
Local: Arpoador - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ.
Créditos:
Responsáveis: Marcus Wagner e Pedro Évora.
Realização: ALALAÔ KIOSK!
Apoio: ORLA RIO.
Maquete SERPENTINA CARIOCA: Camilla Rocha e Julia Queica.
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I Fórum Cidade, Favela e Patrimônio
fórum
Divulgação.

Fórum Cidade, Favela e Patrimônio fecha o primeiro ano de atividades e
inicia seu 1o Encontro Anual no Dia Nacional da Cultura
Ao invés de inviabilizar a realização do Fórum, a pandemia o fortaleceu
e amadureceu. Ao longo do ano, além da realização de seis encontros de
Grupos de Trabalho ( GTs),foram desenvolvidos um novo site com os Objetivos
e Missão do Fórum; um canal próprio no YouTube; o podcast Agenda Coletiva
e o projeto Conexão Território, bem como uma nova logo. Como culminância
desse ciclo de intensas atividades e desafios, seus integrantes preparam-se
agora para seu I Encontro Anual, realizado nos dias 5,6, 7 e 8 de novembro.

Datas: 5,6, 7 e 8 de Novembro de 2020.
Site: https://www.cidadefavelapatrimonio.org/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnQQ-udDc95CmSF5XvaR-Hg
Créditos:
Idealização: Agência Contemporânea
Realização: Museu da Favela
Coordenação: Renata Santos
Identidade visual do Fórum: Marília Nisoli
Materiais de divulgação: equipe de Conteúdo e Comunicação do Fórum.
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1º Encontro dos Grupos de Trabalhos do Fórum Cidade, Favela e
Patrimônio
Data: 16 de Abril de 2020.
Divulgação.

2º Encontro dos Grupos de Trabalhos do Fórum Cidade, Favela e
Patrimônio
Data: 21 de Maio de 2020.
Divulgação.

3º Encontro dos Grupos de Trabalhos do Fórum Cidade, Favela e
Patrimônio
Data: 25 de Junho de 2020.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1FpkE6Yukqk
Divulgação.
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4º Encontro dos Grupos de Trabalhos do Fórum Cidade, Favela e
Patrimônio
Data:17 de Setembro de 2020.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1GHCXV-G87o&t=3931s
Divulgação.

5º Encontro dos Grupos de Trabalhos do Fórum Cidade, Favela e
Patrimônio
Data: 8 de Outubro de 2020.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=amaYea-htYg
Divulgação.

6º Encontro dos Grupos de Trabalhos do Fórum Cidade, Favela e
Patrimônio
Data: 29 de Outubro de 2020.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eLeXaZuDc3g
Divulgação.
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Cidades Possíveis
lançamento de série
Divulgação.

Que cidade queremos? Que cidade vamos deixar para as futuras
gerações? Como dar conta de uma urbanização cada vez mais intensa?
CIDADES POSSÍVEIS aborda questões que envolvem novas possibilidades de
vida nas cidades brasileiras através de práticas sustentáveis e criativas,
apresentando casos concretos embasados pela visão dos vários atores
envolvidos: agentes públicos, teóricos, organizações sociais e cidadãos. Tendo
como eixo central os objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela
AGENDA 2030 da ONU, a série procura fomentar o olhar crítico sobre diversas
formas de expressão e vivências urbanas, apontando para uma agenda
positiva que coloca em prática o conceito de sustentabilidade em seu ciclo
pleno, segundo uma visão sistêmica e integradora.
A série é composta de 13 episódios de 30 minutos. Estreou em
5/11/2020 no Canal Curta! e está disponível também no streaming
Tamandua.tv.br. No âmbito da programação do UIA2021 propomos exibição de
episódios seguida de debates com a equipe de criação da série e convidados.
Data de lançamento: 05 de Novembro de 2020
Link: https://tamandua.tv.br/series/cidades-possíveis
Créditos:
Diretor: Eduardo Goldenstein
Pesquisa e Coordenação Editorial: Luis C.S Madeira Domingues
Produção Executiva: Katya Braga Goldenstein e José Carlos Secco
Patrocínio: Lojas Americanas
Realização: Aion Filmes
Exibição: Canal Curta!
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Cidades Possíveis: o papel da arquitetura como
instrumento de cidadania e transformação social
live
Divulgação.

O 27º Congresso Mundial de Arquitetos da União Internacional dos
Arquitetos – UIA2021RIO “Todos os Mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”
propõe refletir sobre a prática profissional do arquiteto e urbanista considerando a
ampla e complexa ressignificação de seu lugar social e cultural, diante de um
contexto de crise climática e emergência sanitária, profunda desigualdade e
imprevisibilidade diante do futuro. Esta LIVE visa contribuir com essa reflexão ao
compartilhar o processo de realização da série para tv CIDADES POSSÍVEIS em
exibição no Canal Curta a partir de 05/11/2020. A série busca problematizar a
realidade urbana, apontar seus desafios e apresentar o conjunto de experiências
que têm demonstrado caminhos de transformação desejáveis, através de práticas
sustentáveis e inovadoras, referenciadas na agenda 2030. Seus episódios
apontam para um diálogo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
elegendo como eixo central, o ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis,
que propõe alcançar assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis. A dinâmica proposta para a live pretende intercalar a visualização de
trechos dos episódios Habitação Digna e Patrimônio Cultural, que valorizam uma
visão de arquitetura comprometida em contribuir com o direito à cidade, o acesso à
moradia digna, com foco na superação de vulnerabilidades socioambientais, e a
importância da preservação do patrimônio cultural material e imaterial; com a
participação ao vivo dos debatedores, dentre eles o diretor e o pesquisador da
série, acompanhados de dois arquitetos convidados que participaram dos
episódios citados.
Data: 11 de Novembro de 2020.
Créditos:
Participantes: Luis Madeira(Moderador) ; Eduardo Goldenstein(Panelista); Nivaldo
Andrade(Panelista) e Luiz Eduardo Sarmento(Panelista).
Créditos da série Cidades Possíveis:
Diretor: Eduardo Goldenstein
Pesquisa e Coordenação Editorial: Luis C.S Madeira Domingues
Produção Executiva: Katya Braga Goldenstein e José Carlos Secco
Patrocínio: Lojas Americanas
Realização: Aion Filmes
Exibição: Canal Curta!
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FestQuali
festival
Divulgação.

FestQuali 2020(Festival da Qualidade e Inovação) reúne os grandes
nomes mundiais da qualidade e inovação!
O maior evento sobre Qualidade, Excelência e Inovação da América
Latina, se reinventou devido a pandemia, com a realização via internet com 115
profissionais especialistas em 3 auditórios simultâneos.
30 palestras diárias e quase 150 horas de conteúdos exclusivos.
Entre os palestrantes, grandes nomes nacionais e internacionais.
Países como Portugal, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, México,
Inglaterra, Suíça e Malta se fazem presente.
Data: 9 a 13 de novembro 2020
Link: https://festquali.com.br
Créditos:
Realização: Evandro Vieira Ribeiro, Jeison Arenhart De Bastiane e Nayara Silva.
Curadoria: Ana Beatriz Giovanoni, Ana Paula Campos, Arnaldo Pinheiro Costa, Gaio, Marília
Cardoso e Thiago dos Passos.
Equipe técnica e voluntários.
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4º Simpósio Científico do ICOMOS/BRASIL / 1º
Simpósio Científico do ICOMOS-LAC Patrimônio
e Crise
seminário
Imagem de divulgação cedida pelo responsável pelo evento.

O 4o Simpósio Científico do ICOMOS/BRASIL/ 1o Simpósio Científico do
ICOMOS-LAC, ocorreu de 09 a 13 de novembro de 2020. Constitui-se num
evento anual de caráter internacional, que reuniu nesta edição, de forma
remota, aproximadamente 500 pesquisadores, professores, profissionais,
representantes de instituições, estudantes de pós-graduação de todo o Brasil e
convidados estrangeiros. O Simpósio Científico 2020 do ICOMOS-BRASIL
apresentou um panorama das discussões sobre o patrimônio em nosso país, a
partir de conferências e mesas-redondas que reuniram especialistas que
trouxeram uma ideia do estado da arte do debate nacional. Tratou-se de um
evento que deu sequência a uma série de simpósios científicos na área do
patrimônio, com o apoio do ICOMOS internacional, que reúne os maiores
especialistas em patrimônio cultural do mundo e assessora a UNESCO para
assuntos do patrimônio mundial. Com este evento, consolidou-se em nosso
país um fórum especializado de discussão e debate acerca do patrimônio
cultural, que contribuiu para fazer avançar o estado da arte desse campo e
garantindo uma atuação mais qualificada dos profissionais. A cada ano, além
de revisitar os fundamentos da área, o evento se debruça sobre um tema
específico.
Nesta edição o tema escolhido concentrou-se na temática do
“Patrimônio e Crise” – tema da mais alta relevância em nosso país, que possui
inúmeros sítios, edifícios e manifestações ligadas a essa etapa histórica.
Data: 09 a 13 de novembro de 2020.
Link do evento: https://www.even3.com.br/simposioicomos2020/
Links das atividades do evento: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9A7KRcOgz2Fm7V2ZCsRhVqrVerffwUD
Créditos:
Promoção: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios
(ICOMOS/BRASIL) - Grupo LAC / ICOMOS.
Organização Científica: Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade
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da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF).
Organização: Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável (IEDS).
Coordenação Geral: Prof. Dr. Julio Sampaio (UFRRJ), Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota
(UFMG), Prof. Dr. Marcos Olender (UFJF), Prof. Dr. Rafael Winter Ribeiro (UFRJ).
Comissão Científica convidada: Profª Dra. Aline Carvalho, Profª Dra. Ángela Rojas Ávalos
(ICOMOS/Cuba), Profª Dra. Cassia Magaldi , Prof. Dr. Cesar Velandia (ICOMOS/Colômbia),
Profª Dra. Cláudia Baeta Leal, Profª Dra. Claudia Carvalho, Profª M.ª Daniele Behling Luckow
Profª Dra. Edithe da Silva Pereira (Museu Goeldi), Profª M.ª Emilia Stenzel, Prof. Dr. Everaldo
Batista da Costa (UNB), Prof. Dr. Flávio de Lemos Carsalade (UFMG), Prof. Dr. Francisco
Pérez Gallego (ICOMOS/Venezuela), Prof. Dr. José de Nordenflycht (Past presidente ICOMOS
Chile), Prof. Dr. José Hayakawa Casas (ICOMOS/Peru), Prof. Dr. José Simões de Belmont
Pessôa (UFF), Prof. Dr. Julio Sampaio (UFRRJ), Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota (UFMG),
Profª Dra. Luana Campos, Profª Dra. Lucia Hidaka, Prof. Dr. Luciano Silva, Profª Dra. Marcela
Hurtado (Presidenta ICOMOS Chile), Prof. Dr. Marcos Olender, Profª Dra. Mariana Patiño
Osorio (ICOMOS/Colombia), Prof. Dr. Mário Mendonça de Oliveira (UFBA), Profª Dra. Mônica
Bahia Schlee, Profª Dra. Marta Peixoto, Profª Dra. Nádia Sohmek (Mackenzie), Prof. Dr.
Nivaldo Vieira de Andrade Junior (IAB-BA), Profª Dra. Olivia Buscariolli, Prof. Dr. Otair
Fernandes de Oliveira, Profª Dra. Renata Maria Abrantes Baracho Porto (UFMG), Prof. Dr.
Rodrigo Cantarelli, Prof. Dr. Ronaldo André Rodrigues (ICOMOS/Brasil), Profª. Dra. Roseane
Norat , Prof. Dr. Rubens de Andrad (UFRJ), Prof. Dr. Saúl Alcantara Onofre (ICOMOS/México)
Profª Dra. Silvia Arroyo (ICOMOS/Panamá), Prof. Dr. Silvio Mendes Zancheti
Prof. Dr. Silvio Oksman, Profª Dra. Simone Scifoni (USP), Profª Dra. Vanessa G. Bello
Figueiredo (FAU-PUCC), Prof. Dr. Yussef Daibert Salomão de Campos (UFG).
Comissão Organizadora: Arlete Soares de Oliveira (IEDS), Carla Viviane da Silva Ângelo
(IEDS), Cláudia Andrade (PPG-ACPS), João Pedro Otoni Cardoso (PPG-ACPS), Luciana
Rocha Feres (PPG-ACPS), Maurício de Oliveira Santiago (IEDS), Vilmar Pereira de Sousa
(PPG-ACPS).
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Prêmio Oscar Niemeyer - 3ª Edição
premiação

Prêmio Oscar Niemeyer de Arquitetura da América Latina
É o maior prêmio da arquitetura contemporânea latino-americana. É concedido
a cada dois anos às obras executadas e anteriormente premiadas em uma das
bienais de arquitetura dos países latino-americanos. Conta com três edições:
2016 (Quito), 2018 (Cidade do México - CDMX) e 2020 (Quito).
O último prêmio será entregue durante o Congresso UIA2021RIO.
Data veredicto: 18 Novembro de 2020 durante a Bienal Panamericana de Arquitetura de Quito
(BAQ 2020).
Link: https://www.redbaal.org/premio-oscar-niemeyer-edicion-03/

Créditos:
Realização: RED BAAL - Rede de Bienais de Arquitetura da América Latina.
Fundada em 23 de novembro 2012 em Quito-Equador, até o momento integra 16 Bienais de
Arquitetura de países latino-americanos. É o principal instrumento de integração, visibilidade,
encontro e debate da arquitetura latino-americana do século XXI.
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5º ARCHcine 2020 - Festival Internacional de
Cinema de Arquitetura
festival
Divulgação.

O 5º ARCHcine 2020 foi realizado de 1 a 11 de dezembro e contou com
uma Mostra Competitiva Internacional, além de mostras fora de competição.
Partindo para sua quinta edição consecutiva, o ARCHcine já apresentou mais
de 100 filmes do Brasil e do exterior, consolidando-se como uma importante
plataforma de difusão audiovisual sobre arquitetura e urbanismo no país. Além
de sua realização permanente no Rio de Janeiro, o festival já teve edições
realizadas em São Paulo e em Brasília, nos anos de 2019 e 2018,
respectivamente.
Pioneiro no Brasil na abordagem da arquitetura e do urbanismo através
do cinema, o ARCHcine apresenta anualmente a mais recente safra de filmes
sobre o tema. São destacadas produções com temáticas sobre arquitetura,
urbanismo e seus mais diversos atravessamentos, como a formação das
cidades, mobilidade, ocupação de territórios, patrimônio material e imaterial,
movimentos paisagísticos, dentre outros.
Data: 1 a 11 de dezembro 2020.
Link: https://archcine.com/
Créditos:
Direção: Diogo Leal e Aline Pereira.
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Histórias do Rio de Janeiro Contadas por
Arquitetos
lançamento de livro
Divulgação.

O Rio é uma cidade especial, e viver no Rio é um privilégio. Ser carioca
é sentir-seperfeitamente integrado com a sua cidade, e ser um arquiteto
carioca é dar mais importância à cidade e aos seus espaços públicos e
naturais.
A ideia do livro nasceu de cada dia mais valorizarmos a nossa cidade.
Para isso, nada melhor que os depoimentos de 18 arquitetos com alma carioca,
que contribuíram para esta valorização. Incorporamos uma homenagem ao exprefeito Luiz Paulo Conde. A vantagem para o leitor será de conhecer as
histórias de quem de alguma maneira contribuiu para a nossa cidade ser cada
vez mais maravilhosa.
Data: 02 de Dezembro de 2020
Local: Clube Marapendi - Av. das Américas, 3979 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Créditos:
Empresa: Jozé Candido Arquitetos Associados SS – ME
Organizadores: Jozé Candido Sampaio de Lacerda Júnior e Priscilla de Lima Chiesse
Arquitetos Depoentes: Jozé Candido S. Lacerda, Luiz Carlos Toledo, Mauro dos Guaranys,
Gilson Santos, Mario Elian, Jose Canosa Miguez, Pablo Benetti, Angela Fonti, Luiz Fernando
Janot, João Calafate, Celso Rayol, Aníbal Sabrosa, Fabiana Izaga, Luiz Fernando Freitas,
Pedro da Luz, Fabio Bitencourt, Índio da Costa e Manuel Sanches.
Demais arquitetos que contribuíram para o livro: Álvaro Siza Vieira, Priscilla Chiesse, Verena
Andreatta, Lula Carvalho, Alder Catunda, Roberto Nascimento, Otávio Henrique Reis e Luciene
Ruiz.
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Infâncias na Cidade
seminário
Divulgação.

Este seminário pretende explorar questões relativas à ação social das crianças
em contextos urbanos e a diversidade de experiências infantis nas cidades por meio
da apresentação de pesquisas, projetos sobre e com crianças em seus territórios,
escolas, espaços culturais e coletivos.
As cidades brasileiras, cindidas e desiguais, conformam diferentes
oportunidades às crianças. Ainda que amparadas pela mesma legislação, crianças de
distintos grupos sociais não têm garantidos os mesmos direitos. Vive-se hoje, em
nosso país, o resultado de um processo de urbanização precária e os grandes centros
são caracterizados pela exclusão e segregação das crianças pobres e pela crescente
perda de sua qualidade de vida e autonomia, sobretudo em espaços de socialização e
participação social.
Estas questões se acirram ainda mais ao nos depararmos com os desafios que
a pandemia nos traz, pois, anteriormente a socialização entre grupos distintos sociais
era considerado importante dispositivo de combate às desigualdades e à
aprendizagem cidadã. Atualmente, as orientações se voltam para o distanciamento
social. Poderíamos pensar que este distanciamento e o processo de
desindustrialização que o país vive podem resultar num acirramento das distâncias
sociais e num processo de 'desurbanização'?
Busca-se, assim avançar nos debates interdisciplinares, que reúnem
pesquisadores e profissionais que estabelecem foco nas relações do sujeito-criança
com educação, cidadania, arquitetura e planejamento urbano.
Data: 3, 4, 10 e 11 de Dezembro de 2020.
Link: https://www.youtube.com/NEPEIUFMG
Créditos:
Organização:Levindo Diniz Carvalho - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e
Educação Infantil - Faculdade de Educação - Universidade Federal de Minas Gerais (NEPEIFAE-UFMG).
Samy Lansky (Vecci Lansky arquitetura / NEPEI - FAE- UFMG).
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Roda de conversa com os organizadores da
Coletânea Brasileira de Arborização Urbana
live
Divulgação.

Data: 09 de dezembro de 2020.
Link: https://www.facebook.com/sbau.br

Créditos:
Realização: Programa Arborização Urbana em conjunto com a Sociedade Brasileira de
Arborização Urbana (SBAU).
Convidados:
Fernando Periotto - Biólogo. Professor de Ecologia e Recursos Naturais da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) – Campus Lagoa do Sino – Buri/SP.
Maurício Lamano Ferreira - Biólogo. Mestre pelo Instituto de Botânica de São Paulo; Doutor e
pós doutor em Ecologia pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São
Paulo (CENA/USP) – São Paulo/SP.
Mediador: Alessandro Reinaldo Zabotto - Biólogo. Mestre e Doutorando em Agronomia pela
Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista (UNESP) –
Botucatu/SP.
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Um Rolé Pelo Rio: Crônicas Da Cidade
concurso
Imagem de divulgação cedidas pela responsável pelo evento.

O título conferido ao Rio e o congresso remetem o olhar para a alma
encantadora das ruas desta cidade, que já serviram como tema e nome de livro
a João do Rio, e a outros autores, assim como continuam a provocar que neste
tempo voltemos nossos olhares sobre elas.
A Rio Eventos e o IILer lançaram em 22 de dezembro de 2020 um
concurso literário, destinado a autores sem qualquer distinção, para seleção e
publicação das melhores crônicas sobre o Rio de Janeiro, que revelem o modo
de ser desta cidade e uma autêntica leitura de seus espaços, ocupação e
habitantes. As 20 melhores crônicas selecionadas serão publicadas em forma
eletrônica, no site do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA.
Data Lançamento: 22 de Dezembro de 2020.
Data resultados: Julho 2021.
Link: https://iiler.puc-rio.br/portal/index.php/um-role-pelo-rio/
Créditos:
Parceria: Rio Eventos e Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC Rio (IILer), Cátedra Unesco
de Leitura PUC-Rio.
Comissão organizadora:
Angela Brant – Rio Eventos.
Gilda Carvalho – Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio/Cátedra UNESCO de Leitura
PUC-Rio.
Maria Helena Ribeiro – Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio/Cátedra UNESCO de
Leitura PUC-Rio.
Joana Costa – Comitê Organizador Rio Capital Mundial da Arquitetura 2020.
Valéria Magiano Hazan – Comitê Organizador Rio Capital Mundial da Arquitetura 2020.
Viviane Moreira – Instituto Interdisciplinar de Leitura PUC-Rio/Cátedra UNESCO de Leitura
PUC-Rio.
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I Prêmio De Melhores Práticas Ambientais Em
Escolas Do Município Do Rio De Janeiro
premiação

O Prêmio propõe a participação de todas as escolas dos segmentos
Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Os projetos serão enviados
por meio de edital e serão analisados e avaliados por um comitê composto por
especialistas em meio ambiente e jornalistas especializados. O evento de
entrega da premiação, a ser definida pelas Secretaria de Meio-Ambiente e de
Educação, terá divulgação na mídia e as melhores práticas irão compor um
relatório final (quantitativo e qualitativo) para entrega às Secretarias, escolas e
aos órgãos municipais.
O Prêmio deixará um legado à educação ambiental, incentivando os
profissionais que se destacam em suas áreas, e, mais especificamente,
aqueles que criaram e implantaram as melhores práticas ambientais
inovadoras.

Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Parceria: Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Meio
Ambiente(SMAC).
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2ª Festa Literária da Portela - FLIPortela
festival
Inicialmente marcada para abril de 2020, a segunda edição da Festa
Literária da Portela estava nas fases finais de programação e inscrições de
participantes quando surgiu a notícia da pandemia de Covid-19 e as
posteriores medidas de segurança sanitária, com o isolamento social.
Assim que ficou clara a necessidade de adiamento, o Departamento
Cultural da Portela comunicou aos interessados e deixou para fixar nova data a
partir do momento em que se tivesse melhor noção da duração daquelas
medidas.
Em paralelo, reativamos nosso canal no YouTube, rebatizando-o como
Canal Portela Cultural e criamos programas de entrevistas na plataforma de
vídeos para mantermos o diálogo com a comunidade.
Os programas são: Papo Sincopado, voltado para o resgate de memória
e celebração em torno da música; o Papo Reto, dedicado a diálogos a respeito
de temas da atualidade que fizessem sentido para o universo da escola de
samba e sua comunidade, como a própria pandemia, questões identitárias, o
racismo, etc. ; e o Tamojunto, dedicado a projetos coletivos com impacto social
sobre a população mais vulnerável. Ainda foi criado para a rede social
Instagram, o CulturaLive, mais voltado à memória da própria escola e seus
segmentos.
Ao longo dos meses entre 29 de abril e 30 de setembro fizemos edições
semanais dos 4 programas, que dialogaram muito com o próprio tema da
FLIPortela: Cidades possíveis: realidades e utopias. Um dos assuntos mais
recorrentes foi a compreensão do conceito de subúrbio, a revalorização, do
ponto de vista histórico, geográfico e cultural, área onde fica a Portela e grande
parte das escolas de samba cariocas.
Chegamos a remarcar o evento para os dias 30, 31 de outubro e 1º de
novembro, mas com a falta de perspectiva concreta de uma vacina e a
consequente insegurança quanto à realização de eventos públicos, inclusive do
carnaval 2021, optamos por transferir a 2ª edição para 2021, em data ainda
não determinada.
Data: a ser definida.
Local: R. Clara Nunes, 81 - Oswaldo Cruz - Rio de Janeiro, RJ.
Link: http://www.gresportela.org.br/
Créditos:
Responsável: Instituto Portela Cultural.
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4ª Edição do Festival Gamboa de Portos Abertos
festival
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

O bairro da Gamboa é local de rica história e expressão cultural da
cidade do Rio de Janeiro, onde um grupo de trabalhadores da área da cultura,
mostra ser um celeiro de articulação artística, política e cultural.
Para a 4ª edição do festival, escolhemos como mote catalisador das
discussões e proposições artísticas, culturais e sociais o tema “Arquitetura de
Todos Nós: Uma homenagem a Demetre Anastassakis e a luta por uma
arquitetura inclusiva”.
Data prevista: 16, 17 e 18 de julho de 2021.
Local: a ser definido.
Link: www.gamboadeportosabertos.com.br
Créditos:
Realização: Gamboa de Portos Abertos.
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5º Encontro Urban Sketchers Brasil
atividade educativa
Divulgação.

O Encontro Nacional dos Urban Sketchers Brasil é um evento anual que reúne
desenhistas de locação de todo o Brasil para a prática desta atividade nas ruas,
praças e monumentos da cidade em que acontece. Dessa vez, será o Rio de Janeiro,
eleita a Capital Mundial da Arquitetura, a cidade que sediará esta edição do evento. O
evento é uma atividade de ocupação coletiva no espaço urbano com o objetivo de
documentar graficamente a experiência daquele lugar, naquele momento através do
ato de desenhar.

Data prevista: Junho de 2021.
Local: a ser definido.
Link: https://www.instagram.com/uskrio/
Créditos:
Comissão organizadora do 5º Encontro Nacional dos Urban Sketchers Brasil no Rio de Janeiro:
Flavio Pessoa, Francisco Leocádio, Marcia Quintela e Thais Machado.
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7 Povos: Retratos de Um Território
exposição
Uma experiência interativa que faz o visitante viajar pela história e
caminhos dos Sete Povos das Missões. Essa é a proposta da exposição 7
Povos: Retratos de Um Território, que traz fotos, vídeos documentários,
painéis, mapas interativos, documentos antigos, conteúdo de arte-educação e
muito mais. São obras que despertam os sentidos e provocam uma verdadeira
viagem pelo território das Missões Jesuíticas-Guarani e sua paisagem cultural,
com bens culturais reconhecidos como Patrimônio Cultural Brasileiro, do
Mercosul e Mundial.
Data prevista: Janeiro até março de 2021
Local: Paço Imperial - Praça Quinze de Novembro, 48 / Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Realização: A iniciativa brasileira idealizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) faz parte de um projeto de cooperação internacional, em parceria com a
Unesco e Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações
Exteriores.
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7º Seminário de Informação em Arte
seminário
Divulgação.

A Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte no Estado do
Rio de Janeiro – REDARTE/RJ, criada há 25 anos, para promover o acesso à
Informação em Arte e apoiar os profissionais da informação, de instituições
públicas e privadas associadas, realizará nos dias 13 e 14 de julho de 2021, no
Rio de Janeiro, em parceria com o UIA2021RIO e outros apoiadores, o 7º
Seminário de Informação em Arte, com o tema “Arquiteturas em bibliotecas e
centros de informação em artes: do espaço físico ao espaço virtual”, com
reflexões e debates norteados pela Agenda 2030.
Data: 13 e 14 de Julho de 2021.
Local: a ser definido.
Link: www.redarte.org.br
Créditos:
Organização: Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte no Estado do Rio de
Janeiro (REDARTE/RJ).

124

EVENTOS PROGRAMADOS

10 anos Centro Carioca de Design
exposição
Divulgação.

O Centro Carioca de Design, situado na Praça Tiradentes, nº 48, no
Centro do Rio de Janeiro, é vinculado ao Instituto Rio Patrimônio da
Humanidade e vem atuando como um local importante de debate sobre
patrimônio cultural, design, arquitetura, urbanismo e cidade. Em 30 de março
de 2020, completaram-se 10 anos de abertura das suas portas ao público. Por
motivos de força maior, a saber a pandemia de Covid-19, os espaços culturais
se viram obrigados a fechar suas portas em 2020. Assim, a programação foi
adiada para 2021, integrando o ano do Rio Capital Mundial da Arquitetura e do
Congresso UIA2021Rio.
Data: a ser definida.
Local: Centro Carioca de Design - Praça Tiradentes, nº 48, Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Equipe:
Presidente IRPH: Claudia Escarlate
Gerente Centro Carioca de Design: Paula de Oliveira Camargo
Assessor Centro Carioca de Design: Emmanuel Bellard
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XVI RioHarpFestival
festival
XV RioHarpFestival – virtual - Em agosto 2020, o Rio de Janeiro foi a
capital mundial das harpas registrando um público de mais de 200.000
espectadores.
O XV RioHarpFestival não só manteve a tradição de 14 anos anteriores,
como também enfrentou a pandemia que se abateu pelo mundo, que nem
mesmo impediu a sua realização em 2020. Adiado de maio para agosto,
adaptado às circunstâncias que não só impediram a vinda de harpistas
previamente acertados como também o cancelamento de eventos em espaços
culturais e ainda sem previsão de retorno, a sua versão virtual, em verdadeira
volta ao mundo ao som das harpas, realizou, no Rio, 62 concertos com
harpistas e músicos de 31 países incluindo importantes brasileiros e
orquestras de projetos sociais. O projeto, apoiado pelo Ministério do Turismo Secretaria Especial de Cultura, através da lei de Incentivos Fiscais,foi
patrocinado pela Eletrobras.
MÚSICA NO MUSEU:
O RioHarpFestival insere-se em Música no Museu, considerada a maior
serie de música clássica do Brasil, e que nos seus 23 anos de atividades
registra um público superior a 1 milhão de espectadores no Brasil de Norte a
Sul, e que se expandiu para cidades de países de todos os continentes levando
música e músicos brasileiros para o exterior. Detentor de 30 prêmios nacionais
e internacionais, foi tema de Mestrado na Universidade de Berlim.
Na sua programação anual, dividida em concertos referentes às
estações do ano (Concertos de Verão, Outono, Inverno, Primavera e Natal), a
cada mês privilegia um tema ou um naipe. Maio seria o mês das harpas mas
em 2020 adiado para agosto. E novembro é o mês dos sopros, XI
RioWindsFestival.
XVI RioHarpFestival em 2021 no âmbito do Congresso Mundial de
Arquitetura UIA2021Rio.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Carpex Empreendimentos e Promoções.
Diretor - Sergio Reis da Costa e Silva.
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XXVII Bienal Colombiana De Arquitetura e
Urbanismo 2020
exposição
A Bienal Colombiana de Arquitetura e Urbanismo é um evento cultural e
acadêmico organizado desde 1962 pela Sociedade Colombiana de Arquitetos,
cujo objetivo é selecionar as obras mais significativas nos diferentes campos da
arquitetura, executadas e concluídas no território nacional durante o cinco anos
antes da chamada. A Bienal destaca principalmente aqueles projetos cuja
qualidade contribui para a preservação e melhoria dos valores urbanos,
históricos, ambientais, sociais e culturais do meio em que foram realizados.
A diversidade e a qualidade dos trabalhos apresentados em cada uma
das categorias desta bienal falam, sem dúvida, de um bom momento para a
arquitetura na Colômbia, tanto em seu campo profissional como disciplinar. Em
primeiro lugar, há sinais claros do compromisso que o urbano, paisagístico,
arquitetônico e as intervenções no patrimônio têm firmado com o campo da
sustentabilidade. É algo que parece já ter ultrapassado a fase discursiva de
alguns anos atrás e se instala como atitude consciente, capaz de atravessar
todas as dimensões do projeto, o que se demonstra no domínio de
instrumentos teóricos e práticos que, em combinação com elementos da
tradição, como visto em algumas propostas, aparecem naturalmente
integrados.
Por outro lado, a noção de público também é mantida como uma
questão reiterativa, que se assume como um valor ético. Nesse sentido, a
arquitetura institucional estabelece na noção de público seu objetivo principal e
uma qualidade representativa. Mesmo a arquitetura privada ou corporativa
favorece, dentro dos seus próprios limites, a ativação de espaços comuns,
locais de encontro e, nas margens, dispositivos de abertura controlada que
promovem uma certa permeabilidade para abordar uma ideia de inclusão.
Em termos de técnica, é interessante notar a abertura que ocorreu em relação
aos modos tradicionais. Embora o tijolo e o concreto continuem sendo
materiais emblemáticos e uma técnica atual, o uso do concreto, além do
suporte, é utilizado em obras com programas muito diversos. Da mesma forma,
estruturas metálicas aparecem mais comuns, o que mostra um importante
aprendizado neste segmento do comércio. De referir, por outro lado, a
utilização da madeira como recurso que garante economia e qualidade, para
além de ser um material que representa o valor de uma tradição recuperada à
qual se agregam as inovações técnicas esperadas.
No campo acadêmico e disciplinar de divulgação, a pesquisa mostra
autonomia e certo posicionamento frente a outras áreas do conhecimento.
Estes pressupõem buscas que apontam em direções diferentes, e sem marcar
uma linha dominante de investigação, eles respondem pela multiplicidade de
direções que estão começando a ser descobertas em virtude da diversificação
e dos híbridos disciplinares.
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Para encerrar, vale mencionar a situação global atual e, para isso, a
questão incontornável: Qual o papel que a arquitetura, o planejamento urbano
e a pesquisa devem assumir em tempos de pandemia? As crises sanitárias
representam, como já se viu na história da arquitetura, oportunidades de
revisão do significado social, ambiental e cultural, bem como da
responsabilidade direta pelo controle do espaço construído. A pandemia
apresenta-se como um sinal eloquente e catalisador dos problemas que o
espaço construído possui, entendido como mediador e facilitador de relações,
hábitos, rituais. O espaço arquitectónico e urbano constitui, pois, uma variável
fundamental na recomposição do que se convencionou chamar de "novo
normal", do qual certamente haverá vestígios no que se pensa e se constrói.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Responsável: Sociedad Colombiana de Arquitectos ( SCA ) .
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A Casa Através Da Cultura Popular
exposição
Imagem de divulgação, cedida pela responsável pelo evento.

Casa de adobe do Sertão da Bahia, artista Edson.

A Galeria Pé de Boi há 36 anos trabalha com a arte popular brasileira,
mantendo uma estreita conexão com os artistas que preservam esta tradição.
Para o 27° Congresso Mundial de Arquitetos e durante o período em que o Rio
de Janeiro sediar a Capital Mundial da Arquitetura-Rio 2020, nos
comprometemos a expor mais de 80 (oitenta) artistas e seus trabalhos
relacionados ao tema.
Durante o ano de 2019 nos preocupamos em fazer um acervo com
peças em cerâmica, madeira, palha, tecelagem e xilogravuras para mostrar a
inventiva desses artistas e a riqueza da nossa cultura.
A grande maioria das peças ficará exposta na própria Galeria Pé de Boi,
mas nos propomos a emprestar outras peças para a decoração do evento, o
que poderá ser acertado futuramente.
Data: Julho de 2021.
Local: Galeria Pé de Boi - R. Ipiranga, 55 - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ.
Créditos:
Realização: Galeria Pé de Boi.
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A Casa Eva Klabin na Lagoa (título sujeito à alteração)
lançamento de livro
Foto de Arquivo CMEK, cedida pelo responsável pelo evento.

Casa de Eva Klabin na Lagoa, anos 1950.

A casa de Eva Klabin, hoje Casa Museu Eva Klabin, foi uma das
primeiras casas da Lagoa, construída no início dos anos 1930 e reformada ao
longo dos anos 1960 pela colecionadora, com a colaboração de alguns
decoradores renomados na época. Seu projeto original, sua arquitetura,
projetos de reforma e adaptação como museu estão entre os temas deste livro.
Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin(CMEK).
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A Cidade de Portas
documentário
Foto de Gustavo Racca, cedida pelo responsável pelo evento.

A Cidade de Portas é um documentário sobre a cidade como fronteira
do pensamento de Nuno Portas, ilustre arquiteto, urbanista e professor emérito
da Universidade do Porto - Portugal. Suas reflexões, seus projetos
arquitetônicos e urbanísticos, bem como os planos urbanos que coordenou e
os livros que escreveu, representam uma discussão alargada da cidade como
objeto cultural, repleto de múltiplas ambiências e contradições espaciais que
refletem e condicionam a experiência cotidiana do “ser urbano”. O universo de
Nuno Portas, nascido em Vila Viçosa em 1934, começou no Atelier da Rua da
Alegria em Lisboa, onde trabalhou com o notável arquiteto Nuno Teotónio
Pereira. As ideias modernas, contundentes e ousadas de Portas se
materializaram em contributos valiosos em cidades como Lisboa, Porto,
Guimarães, Aveiro, Madri e Rio de Janeiro. No contexto luso-brasileiro, esse
filme é um registro de vários dos seus percursos e ensinamentos, cujo legado
contribui para a valorização e a difusão do conhecimento em Arquitetura e
Urbanismo para as gerações futuras. Longa-metragem dirigido por Humberto
Kzure e Teresa Prata.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Equipe Técnica Principal
Argumento | Direção: Humberto Kzure e Teresa Prata.
Produção: Prata e Prata (Portugal) e Cinequadrinesco (Brasil).
Produção Executiva: Miguel Prata e Humberto Kzure.
Patrocínio: Câmara Municipal de Lisboa, Rádio e Televisão Portuguesa (RTP), Fundação Calouste
Gulbenkian, Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ) e Cinequadrinesco LTDA.
Fotografia | Câmara: Edmundo Dias Sotelo
Som: Gian Ciminelli, Mário Gajo de Carvalho e Tiago Raposinho.
Montagem de Imagem: Teresa Prata.
Mixagem: Tiago Raposinho.
Documentário, 2021, full HD, cor e p/b, 25 fps, som estéreo, 80 min, Português.
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Ação Cidade Acessível
intervenção urbana
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

1ª edição Ação Cidade Acessível “Espaço British House”
Consulado Geral Britânico Rio de Janeiro.

A “Ação Cidade Acessível” realizada pela produtora Folguedo e a
SPCOC- Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz é uma
experiência de reflexão interativa e sensorial que aproxima os participantes da
perspectiva de pessoas com deficiência e estimula a conscientização através
da empatia, para que cada vez mais pessoas passem a refletir e discutir sobre
acessibilidade na nossa cidade. O evento será realizado entre 18 e 22 de julho
de 2021, período de realização do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. As
atividades oferecidas pelo projeto serão gratuitas e irrestritas e cada dia da
ação será em um local da cidade, entre eles a Fiocruz e o Instituto de
Arquitetos do Brasil – IAB RJ.
Data prevista: 18 a 22 de Julho de 2021.
Local: a ser definido.
Créditos:
Realização:
Produtora Folguedo.
SPCOC- Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz.
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Apresentações Musicais na
Casa Museu Eva Klabin
show
Foto de Arquivo CMEK., cedida pelo responsável pelo evento.

Concertos de Eva | Grupo LiberTango.

- Série MPB EVA – Festival Pocket de MPB com tema Rio de Janeiro
- Série Concertos de Eva – Festival Pocket de Música Clássica/Instrumental
- Série Concertinhos de Eva – Festival Pocket de Música Clássica/Instrumental
para público infantil
Dentro da programação musical da Casa Museu Eva Klabin serão
realizadas apresentações musicais das séries de clássicos e MPB, com
composições inspiradas na temática da natureza e na cidade do Rio de
Janeiro.
A música era uma das grandes paixões de Eva Klabin, que construiu em
sua casa um auditório no qual reunia seus convidados para belos concertos. A
Casa Museu mantém essa tradição, realizando séries de música erudita e
popular adultos e concertos de formação para crianças.

Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin(CMEK).
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Arquitetura Contemporânea da América Latina
no UIA2021RIO
exposição
Imagem de divulgação cedida pela responsável pelo evento.

Apresentação de 60 projetos selecionados nas três edições do Prêmio
Oscar Niemeuer (Prêmio ON) da Rede de Bienais de Arquitetura da América
Latina (REDBAAL) com pranchas, maquetes e elementos audiovisuais que
apresentam o melhor da produção arquitetônica latino-americana
contemporânea. A exposição contará com conferências, workshops e diálogos
abertos entre os autores dos projetos e o público.

Data: a ser definida
Local: a ser definido

Créditos:
Idealização: RED BAAL - Rede de Bienais de Arquitetura da América Latina.
Realização: Gabriella Villaça, Ganzá Produções RJ, Lumina.
Parceiros: Fundação Oscar Niemeyer, Ana Paula Polizzo, Thiago Simbol, Congresso UIA
2021Rio e Instituto de Arquitetos do Brasil(IAB).
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Arquitetura dos Sons - espetáculos cênico-musicais
celebram o Rio como Capital Mundial da Arquitetura
festival
Imagem de Helio Eichbauer, cedida pela responsável pelo evento.

Helio Eichbauer (1941 - 2018) – painel baseado
no desenho autógrafo “Melodias dos quatro quadrados…
do Brasil”, de autoria Villa-Lobos (Paris 1947), utilizado
em 2006 no show Carioca, de Chico Buarque.

Arquitetura dos sons propõe a realização de 6 espetáculos cênicomusicais no Theatro Municipal e Cidade das Artes com obras de dois grandes
compositores:
Ernesto Nazareth (1864 – 1934): cronista musical da cidade, foi
testemunha das intervenções de Pereira Passos, da construção do Theatro
Municipal e dos primeiros cinemas.
Tom Jobim (1927 – 1994) cantou o Rio de Janeiro e seus moradores em
diversas de suas obras.
As peças musicais serão contextualizadas por narração.
Data: Julho de 2021.
Local: a ser definido.
Créditos:
Rosana Lanzelotte – concepção e direção artística.
Mario Adnet - curadoria e direção musical.
Paulo Jobim - direção musical.
Orquestra e Coro do Theatro Municipal.
Claudio Cruz – regente.
Mateus Solano – narrador.
Mariza Adnet - produção executiva.
Cintia Pereira - direção de produção.
Realização: Instituto Musica Brasilis.
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Arquitetura Moderna e Bossa Nova
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

Convite virtual provisório.

A exposição apresentará uma perspectiva, por meio de LPs de época,
fotografias e reproduções sonoras da relação entre Arquitetura Moderna e a
Bossa Nova. Nascidas e desenvolvidas em um período de efervescência
cultural, sobretudo no Rio de Janeiro, a Arquitetura Moderna e a Bossa Nova
foram movimentos culturais que ultrapassaram fronteiras nacionais,
influenciando a música e a arquitetura mundialmente. As obras expostas
integram parte de um amplo acervo histórico e artístico referente à arquitetura
moderna do colecionador Carlos Barroso, fundador e atual presidente do
Instituto Memória da Arquitetura Brasileira (IMEARB).
Data: Prevista para ocorrer em 2021.
Local: Museu da Imagem e do Som - R. Visconde de Maranguape, 15 - Centro, Lapa - RJ.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Curadoria: Julia Cavalcante.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira - IMEARB.
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Arquitetura Moderna no Estado do Rio de Janeiro
lançamento de livro
Foto de Divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

Modernismo além da capital: Arquitetura moderna no estado do Rio de
Janeiro. É um convite aos apreciadores de arquitetura moderna. Nesta obra
descortina-se o cenário da arquitetura moderna para além da capital carioca
evidenciando projetos e obras de suma importância para a consolidação do
pensamento moderno entre arquitetos brasileiros consagrados, como Oscar
Niemeyer. Certamente, as paisagens quase intocadas do interior conferiram
maior liberdade e inspiração aos arquitetos, que ali fizeram escola, com suas
ousadas e, ao mesmo tempo, singelas criações.
Com publicação prevista para 2021, durante a realização do
27o.Congresso Mundial de Arquitetura, após captação de recursos através da
Lei de Incentivo do ISS, e com lançamento no Centro Cultural da Justiça
Federal.
Data: Prevista em 2021.
Local: Centro Cultural da Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Link: http://imearb.com.br/

Créditos:
Autores: Carlos Barroso e Jessica Rossone.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira - IMEARB.
Foto: capa do livro.
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Palestra Arquitetura Moderna no Estado
do Rio de Janeiro
palestra

Arquitetura moderna: a palestra abordará a arquitetura moderna no
estado do Rio de Janeiro, com leitura e apresentação mais abrangente, que vai
além da capital carioca. Evidenciam-se projetos e obras de suma importância
para a consolidação do pensamento moderno entre arquitetos brasileiros
consagrados, que tiveram como inspiração as paisagens quase intocadas do
interior. Num quadro de maior liberdade de atuação, estes arquitetos ali fizeram
escola, com suas ousadas e, ao mesmo tempo, singelas criações.
Prevista para ocorrer em 2021 no Centro Cultural da Justiça Federal,
junto ao lançamento do livro “Arquitetura Moderna no Estado do Rio de
Janeiro”, a palestra será ministrada por Carlos Barroso e Jéssica Rossone.

Data: Prevista em 2021.
Local: Centro Cultural da Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Autores: Carlos Barroso e Jessica Rossone.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira - IMEARB.
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Arquiteturas efêmeras e ambulantes
Oficinas, seminário e exposição
Imagem coletivo Metamorfoses, cedida pela responsável pelo evento.

Arquiteturas efêmeras e ambulantes é um projeto de vivências lúdicas
pela cenografia enquanto arquitetura efêmera, compondo com versões
ambulantes e se conectando a locais marcantes do espaço urbano carioca.
Produzimos interações nos Arcos da Lapa ou no Pier Mauá, estes dentre
outros sete percursos selecionados. Em 2020 as aulas para jovens estudantes
ocorreram através de plataformas digitais, com uso de materiais de casa,
sustentáveis e inspiradores rumo à futura exposição e oficinas temáticas.
Datas previstas:
Oficinas: abril a junho de 2021
Seminário: março de 2021
Exposição coletiva e colaborativa: julho de 2021.

Links: https://www.instagram.com/movimentometamorfoses/
https://www.instagram.com/armazemculturaldasartes/
Créditos:
Evento: Coletivo Metamorfoses / Armazém Cultural das Artes.
responsável: Simone Melo.
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Brasília através de cartões postais
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

Convite virtual provisório.

A exposição apresentará através de cartões postais fotográficos, a
arquitetura e urbanismo de Brasília, uma cidade planejada e concebida por
arquitetos modernos, liderados por Oscar Niemeyer e Lucio Costa, a qual
tornou-se um marco decisivo na história da arquitetura brasileira. As obras
expostas integram parte de um amplo acervo histórico e artístico referente a
arquitetura moderna da coleção de Carlos Barroso, fundador e atual presidente
do Instituto Memória da Arquitetura Brasileira (IMEARB).
Data: Prevista para ocorrer em 2021.
Local: Sociedade Fluminense de Fotografia - SFF - Rua Dr. Celestino, 115 - Centro, Niterói RJ.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Curadoria: Julia Cavalcante.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira - IMEARB.

140

EVENTOS PROGRAMADOS

Brasília: Uma Invenção Moderna
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

Convite virtual provisório.

Em comemoração ao 60º aniversário da cidade de Brasília, inaugurada
em 21 de abril de 1960, a exposição apresentará um retorno à história da
cidade expondo parte do processo de criação da capital do Brasil. Abrangendo
desde o Plano Piloto, vencedor do concurso do projeto de Brasília, a
construção dos edifícios, o trabalho e presença dos candangos até a
inauguração da cidade moderna, através de obras de arte e fotografias
referentes à criação de Brasília. A mostra reúne obras de importantes nomes
da arquitetura moderna brasileira que se tornaram referência nacional e
internacional, como Lucio Costa (1879-1940), Oscar Niemeyer (1879-1940),
Roberto Burle Marx (1909-1994), além de fotografias de época. As obras
expostas integram parte de um amplo acervo histórico e artístico referente a
arquitetura moderna da coleção de Carlos Barroso, fundador e atual presidente
do Instituto Memória da Arquitetura Brasileira (IMEARB).
Data: Prevista para ocorrer em 2021.
Local: Centro Cultural da Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Curadoria: Julia Cavalcante.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira – IMEARB.
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Caminhos do Rio
visita guiada
Foto de Renata de Faria Pereira, cedida pela responsável pelo evento.

Caminhos Do Rio - Colegio Estadual
Comendador Soares / RJ.

CAMINHOS DO RIO promove o conhecimento do patrimônio histórico da
praça mais antiga da cidade do Rio de Janeiro - a Praça XV de Novembro através de um passeio cultural realizado com o auxílio de um caderno de
atividades, para melhor observação da arquitetura e da arte presentes nas
edificações históricas. O projeto é oferecido a estudantes e professores do
Ensino Fundamental, e ao público em geral. O passeio e a publicação são
gratuitos. Os passeios para o público em geral serão nos sábados de julho.
Informações e inscrições a partir de março/2021: www.caminhosdorio.com.
Data prevista: entre Maio e Outubro de 2021.
Local: Praça XV de Novembro - Centro - Rio de Janeiro, RJ.
Link: www.caminhosdorio.com
Crédito:
Responsável: Renata de Faria Pereira.
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Catálogo da exposição Projeto Respiração |
Burle Marx
lançamento de livro

Textos e imagens da 25ª edição do Projeto Respiração, que terá como artista
homenageado o paisagista Roberto Burle Marx.
Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin.
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CIDADES: Territórios, Lugares, Cidades, Vilas,
Povoações e Aldeias entre os tratados de
Tordesilhas, e São Ildefonso, entre 1494 e 1777
exposição
Imagem de Divulgação cedida pelo responsável pelo evento.

CIDADES (expo, seminários, portal) contará a construção da rede
urbana colonial ibero-americana entre os tratados de Tordesilhas, e São
Ildefonso, 1494 a 1777, a primeira fronteira ibero-americana, entre Castela e
Portugal.
Falaremos de lugar e artifício, de ecologia e erudição, dos valores das
cidades indígenas, primigênias, e das cidades planejadas coloniais; entre
Boston, e a Patagônia, entre o Amazonas, e o Mississipi.
CIDADES acontecerá no Rio de Janeiro de julho a dezembro de 2021.
Data: de julho a dezembro de 2021.
Local: a ser definido.
Link: https://www.terysos.com/cidadesrcma2021
Créditos:
Coordenação e comissariado de José Antonio Hoyuela Jayo, doutor arquiteto, membro de
ICOMOS Brasil.

144

EVENTOS PROGRAMADOS

Circuito Vitrais do Rio
visita guiada

Apesar de pouco conhecido, o Rio de Janeiro possui um importante
acervo de vitrais que vale a pena ser visitado. Disponibilizaremos um mapa
com a localização e informações sobre os mais belos vitrais da nossa cidade, e
propomos uma caminhada no Centro do Rio, percorrendo alguns desses
pontos em Julho de 2021.

Data prevista: Julho de 2021.
Local: Centro do Rio de Janeiro - RJ.
Créditos:
Realização: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH).
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Coletânea Brasileira de Arborização Urbana
Lançamento de livro
Imagem: Patrick Luan Ferreira dos Santos (2020).

Conexão entre pessoas, cidade e natureza.

A coletânea é composta por cinco livros, que tem como objetivos
fornecer material técnico-científico para fortalecer o planejamento ambiental
estratégico das cidades brasileiras e fomentar políticas públicas de meio
ambiente (Planos municipais de arborização e de adaptações às mudanças
climáticas, planos diretores estratégicos, leis de uso e ocupação do solo
urbano). O público alvo são gestores de secretarias municipais e estaduais de
Meio Ambiente do país, bem como os órgãos relacionados à infraestrutura
verde de cidades.

Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Responsáveis: Alessandro Reinaldo Zabotto, da Universidade Estadual Paulista (UNESP);
Fernando Periotto, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Maurício Lamano
Ferreira, do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP).
Crédito imagem: Patrick Luan Ferreira dos Santos (2020).
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Comunidade Quilombola: suas relações com a
cidade e com a escola
lançamento de livro e apresentação teatral
Imagem: Valeria Neves Monteiro Santos.

A metodologia utilizada privilegia a história de vida narradas por quem as
viveu, trazendo diversidade aos currículos escolares. O projeto, integrado ao
PPP da escola, traz luz ao acervo dos Quilombos e desdobramentos
pedagógicos. Reorganizamos as atividades remotamente, para estudos do
tema, pesquisa de livros de Literatura, vivências das atividades e realizamos
duas entrevistas com professores afins nessas reflexões. A efetivação do
trabalho nas escolas só será possível com o retorno às aulas.

Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Texto: Valéria Neves Monteiro Santos e Lourdes Aparecida Bernardo Mesquita.
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Desafio Ambulante Legal
concurso
O Ambulante Legal é um programa de licenciamento e fiscalização do
comércio ambulante da cidade, que cadastra, capacita e regulariza a situação
de milhares de trabalhadores, coordenado pela Subsecretaria de
Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda. Ao final do
processo, os ambulantes recebem um crachá padronizado, com QR Code,
permitindo o monitoramento pela fiscalização.
Com o objetivo de colaborar com esse trabalho em relação a melhoria
do ambiente urbano, a equipe da Diretoria Executiva do Comitê Organizador
Rio 2020 idealizou um concurso de propostas de estudantes em equipes
multidisciplinares, lideradas por estudantes de graduação de arquitetura e
urbanismo. Para viabilizar a proposta, foi procurada a Assessoria Especial de
Inovação da Secretaria Municipal de Fazenda, responsável pelos desafios de
start ups realizados em conjunto com o Centro de Operações Rio para
inovações na administração municipal. Em seguida, iniciou-se a discussão da
proposta com a Subsecretaria responsável pelo programa Ambulante Legal.
Buscou-se também a parceria da Associação Brasileira de Escolas de
Arquitetura e Urbanismo - ABEA, que prontamente aceitou e iniciou o processo
de colaboração no desenvolvimento da proposta.
Foi desenvolvido um edital de chamamento público para equipes
universitárias multidisciplinares, que desenvolveriam as propostas sob a
supervisão de tutores indicados pelos órgãos municipais responsáveis pela
gestão do espaço público e do comércio ambulante. Com um rol de questões a
serem desenvolvidas, as propostas passariam pelo processo de ideação e
posteriormente seriam apresentados para uma banca, seguindo a metodologia
de desafios de projetos.
A proposta foi aprovada pelo Prefeito para ser desenvolvida ao longo do
ano de 2020. No entanto, as mudanças no contexto, causadas pela pandemia,
levaram à interrupção do projeto.

Data prevista: a ser definido.
Local: a ser definido.
Créditos:
Responsável: Comitê de Governança de Políticas Públicas para a Inovação - CGPPI-Rio.

148

EVENTOS PROGRAMADOS

Diálogos da Cidade
seminário

O Diálogos da Cidade é um painel de debates, idealizado a partir da aposta de
repensar a vida nas cidades, tendo a paisagem urbana como elemento transformador
nesta reflexão.
Curadoria de Regina Monteiro, arquiteta e urbanista, idealizadora da Lei
Cidade Limpa, superintendente da Paisagem Urbana da cidade de São Paulo e
presidente da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana de São Paulo.
Realização de e.m. projects, empresa que atua na gestão de projetos
socioculturais e investimento social privado, e produção executiva de Elaine Mazzaro.

Data prevista: a ser definido.
Local: a ser definido.
Créditos:
Curadoria: Regina Monteiro.
Realização: e.m. projects.
Produção executiva: Elaine Mazzaro.
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Digitalização dos Ambientes das Obras de
Machado de Assis e Lima Barreto
exposição
Imagem: Alexandre Boeira da Silva.

Este trabalho vai transformar as descrições urbanísticas e arquitetônicas
contidas nas obras dos escritores Machado de Assis e Lima Barreto em
imagens foto realísticas dos ambientes, imagens estas carregadas da
dramaticidade inerente à obra de cada escritor, segundo a sua visão e
sentimento. Serão 15 imagens referentes a obra de cada escritor.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.

Créditos:
Proponente: Alexandre Boeira da Silva.
Fotografia, Curadoria, Produção, Digitalização dos Ambientes descritos nas obras e Edição de
imagens : Alexandre Boeira da Silva.
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Do Fazer Artesanal na Arquitetura Colonial à
Arquitetura Sustentável
Seminário

O Seminário pretende oferecer a estudantes e profissionais de
arquitetura, design e artesanato uma perspectiva histórica da integração dos
ofícios de artesãos e arquitetos no Brasil, oferecendo-lhes subsídios teóricos
para sua prática. Pretendemos:
1-Avaliar a interface entre arquitetura, design e artesanato e entender as
metodologias usadas para o desenvolvimento dessa integração na perspectiva
dos
projetos arquitetônicos;
2- Apontar para as múltiplas possibilidades que essa integração pode
proporcionar à
produção artesanal;
3-Associar a importância do conhecimento acadêmico e do erudito na
identificação e solução de problemas relacionados à produção artesanal,
visando à sustentabilidade da atividade e do meio ambiente.
Programação com data a ser definida pelos proponentes.
9h30m: Abertura e Palestra de Carlos Fernando Andrade - O ofício do artesão
na arquitetura
barroca e colonial, e seus desdobramentos na arquitetura contemporânea.
10h15m: Ethel Leon- O movimento Arts and Crafts do século 19 e sua
influência no Brasil
11h00: Márcio Roiter- A Influência da arte marajoara no Art Déco brasileiro
12h00 às 13h30m- Mesa redonda, aberta a perguntas dos participantes.
14h30m: Mário Santos- Brasilidade, o popular e o erudito na obra de Janete
Costa
15h15m: Hélio Pellegrino – O Mosaico e a Releitura do Lixo na Arquitetura.
16h00: Maria Sônia Madureira de Pinho- Artesanato, Design e Arquitetura no
Brasil
16h45m: Mesa redonda aberta para perguntas.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Parceria: Sebrae e RioEventos.
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Edição especial do Projeto Respiração | Burle Marx
exposição
Foto de Arquivo CMEK, cedida pelo responsável pelo evento.

Edição especial do Projeto Respiração |
Burle Marx | Arranjo de Burle Marx para
jantar oferecido por Eva Klabin | anos 1970.

O Projeto Respiração, iniciado em 2004, cria intervenções contemporâneas no
espaço e no acervo clássico da Casa Museu Eva Klabin, estando em sua 24ª
edição.
A edição especial em homenagem ao artista Roberto Burle Marx ocorrerá por
ocasião do Congresso Mundial de Arquitetura e será realizada em parceria com
o Sítio Burle Marx e o Instituto Burle Marx.
Apresentará obras selecionadas do acervo do Sítio e de outras coleções,
buscando um diálogo com o espaço da casa e a coleção Eva Klabin.
Inclui publicação de catálogo.
Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: http://evaklabin.org.br/projeto-respiracao/
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin(CMEK).
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Escombros, peles, resíduos
exposição
Imagem cedida pelo responsável pelo evento.

Tendo como base da sua pesquisa a memória, a artista Jeane Terra se
debruçou sobre a história da cidade de Atafona, no Rio de Janeiro, que desde
a década de 1970 sofre com avanço constante do mar. Jeane produziu
esculturas a partir de escombros de construções, fez registros fotográficos e
imprimiu monotipias nas peles de tinta que desenvolveu diretamente nos
destroços, transmutando-os em relíquia, resgatando a história dos que ali
viveram. O resultado deste trabalho será apresentado na exposição
“Escombros, peles, resíduos”, com curadoria de Agnaldo Farias, em março de
2021, na galeria Simone Cadinelli Arte Contemporânea.
Data prevista: Março de 2021.
Local: Simone Cadinelli Arte Contemporânea - Rua Aníbal de Mendonça, 171, Ipanema. Rio
de Janeiro – RJ.
Site: www.simonecadinelli.com

Créditos:
Artista: Jeane Terra.
Curadoria: Agnaldo Farias.
Realização: Simone Cadinelli Arte Contemporânea.
Patrocínio: Grupo Petra Gold.
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Evolução Urbana do Rio de Janeiro
lançamento de livro
imagem cedida pelo responsável pelo evento.

“Evolução Urbana do Rio de Janeiro” é a obra mais procurada da
livraria do Instituto Pereira Passos (IPP), especializada em títulos sobre a
cidade do Rio. Esgotada há tempos, volta às estantes em bora hora, no
momento em que tanto se discutem o presente e o futuro desta pólis que o
escritor Ruy Castro chamou de “Metrópole à beira-mar”. Cidade icônica do
país, síntese dos problemas e das potencialidades do Brasil, de que foi capital
da Colônia à República por dois séculos, o Rio de Janeiro foi brindado, nesta
vasta análise de Maurício de Abreu, com uma abordagem que desde logo
serviu de referência para entender sua complexidade e vislumbrar soluções.
A primeira edição deste livro foi publicada em 1987; a segunda, a
terceira e a quarta, até 2018 - todas com a capa original, reproduzida acima.
Esta quinta edição, uma iniciativa da Prefeitura do Rio por meio do Instituto
Pereira Passos, ganha novo projeto gráfico, com texto atualizado e revisado,
além de orelha e apresentação que salientam a força, a originalidade e a
atualidade de uma obra clássica.

Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Autor: Maurício de Almeida Abreu.
Editora: Publicações Pereira Passos.
Responsável: Instituto Pereira Passos – IPP.
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Exposição - Departamento história e teoria FAU
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

A partir da análise interpretativa desenvolvida por alunos da FAU-UFRJ
sobre um grupo de obras de arquitetura do Rio de Janeiro pertencentes a
distintas épocas, foi possível observar um intenso colóquio da cidade do Rio de
Janeiro com fragmentos da história da arquitetura, que possibilitam conexões
com proposições de diversos autores, desde Le Corbusier a Vitrúvio. A
diversidade e mistura da cultura carioca são aqui evidenciadas a partir da
linguagem da arquitetura, como um cruzamento contínuo de fontes que têm
raízes remotas e próximas no tempo, locais e globais.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Departamento de História e Teoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro ( DHT/FAU/UFRJ).
Responsáveis técnicos: Gustavo Rocha-Peixoto e Fernando Delgado Páez.
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Exposição de desenhos Grandjean de Montigny,
Adolfo Morales de los Ríos e Le Corbusier
exposição

Mostra de desenhos de três figuras de importância para a arquitetura
urbana do Rio de Janeiro: Adolfo Morales de Los Ríos (1858-1928) – professor,
arquiteto, urbanista e historiador; foi o responsável pelo projeto da antiga
Escola Nacional de Belas Artes, Grandjean de Montigny (1776-1850) – membro
da Missão artística francesa, arquiteto responsável por projetar o edifício da
Academia Imperial de Belas Artes e Le Corbusier (1887-1965) – um dos
maiores nomes da arquitetura moderna, esteve presente no país em 1929
como palestrante, e em 1936, na segunda ocasião por convite de Lucio Costa.

Data prevista: Julho até outubro de 2021
Local: Museu Nacional de Belas Artes - Av. Rio Branco, 199 – Cinelândia / Centro - Rio de
Janeiro/RJ.
Paço Imperial - Praça Quinze de Novembro, 48 / Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Realização: Paço Imperial/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e
Museu Nacional de Belas Artes(MNBA)/ Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).
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Favela como patrimônio cultural e arquitetônico
da cidade do Rio de Janeiro
exposição
Foto de Rosilene Miliotti / Imagens do Povo, cedida pelo responsável pelo evento.

Favela: patrimônio cultural e arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro"
é um projeto do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro que busca
reposicionar e ressignificar a favela como patrimônio cultural-arquitetônico da
cidade, considerando sua morfologia e estética urbana orientadas para a
convivência e para o enfrentamento das desigualdades sociais.
As favelas são territórios que expressam a diversidade, a riqueza e a
pluralidade na (re)invenção de arquiteturas populares e sociabilidades de
convivência que devem ser consideradas como verdadeiros patrimônios
culturais construtivos.
Data prevista: a ser definida.
Local: a ser definido.
Crédito:
Realização: Observatório De Favelas.
Foto: Rosilene Miliotti / Imagens do Povo.
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Ferrez e Malta: o centro do Rio de Janeiro em
direção à modernidade
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

Convite virtual provisório.

A exposição apresentará, por meio das fotografias de Augusto Malta e Marc
Ferrez, as transformações ocorridas no Centro do Rio de Janeiro e a modernização da
cidade no início do século XX, como a abertura da Avenida Central, atual Avenida Rio
Branco. Com curadoria do IMEARB e do MIS, a mostra reúne obras originais do
fotógrafo Marc Ferrez, as quais integram parte de um amplo acervo histórico e artístico
referente à arquitetura moderna da coleção de Carlos Barroso, fundador e atual
presidente do Instituto Memória da Arquitetura Brasileira (IMEARB) e obras originais
do fotógrafo Augusto Malta pertencentes ao acervo no Museu da Imagem e do Som.
Data: Prevista para ocorrer em 2021.
Local: Museu da Imagem e do Som - R. Visc. de Maranguape, 15 - Centro, Lapa - RJ.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Curadoria: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira – IMEARB e Museu da Imagem e do Som
– MIS.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira - IMEARB.
Foto: convite virtual provisório(divulgação).
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Festival Interativo de Música e Arquitetura - FIMA
concerto e visita guiada
O FIMA apresentará consagrados músicos brasileiros através de
concertos realizados em construções emblemáticas para a história da
arquitetura do Rio de Janeiro. As apresentações serão realizadas em prédios
tombados, sensibilizando públicos de todas as idades ao patrimônio histórico
cultural destes espaços. Promoveremos uma experiência imersiva através de
obras musicais compostas em períodos análogos aos de seus estilos
arquitetônicos ou que fazem referência a elementos de sua história. Antes de
cada concerto uma palestra e visita guiada com especialista traçará um
panorama sobre cada construção visitada.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Responsável: Artemundi Produções Culturais LTDA.
Pablo Castellar.
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Fórum Internacional do Patrimônio
Arquitetônico Brasil/Portugal - FIPA
fórum
Divulgação.

O Fórum Internacional do Patrimônio Arquitetônico (FIPA) Brasil Portugal
(FIPA) apresenta-se como uma plataforma de diálogo bilateral, interinstitucional e
interdisciplinar para disseminação de boas práticas de proteção, preservação e
valorização do Patrimônio material e imaterial. O Patrimônio entendido como a
expressão de culturas, de diversidade, de âncoras perenes e significantes para o
futuro das sociedades inclusivas e sustentáveis, ambientalmente e culturalmente. O
FIPA apoia a investigação em benefício das comunidades, disseminando
conhecimento e procurando enfatizar o valor do Patrimônio acima de qualquer
vulnerabilidade, porque a cidadania proativa está na matriz do FIPA.

Data: 13, 14 e 15 de Julho de 2021
Locais: Paço Imperial - Praça XV de Novembro, 48 - Centro, Rio de Janeiro - RJ
Palácio Gustavo Capanema - R. da Imprensa, 16 - Centro, Rio de Janeiro - RJ
Sítio Roberto Burle Marx - Estr. Roberto Burle Marx, 2019 - Barra Guaratiba, Rio de Janeiro RJ
Museu Histórico Nacional - Praça Mal. Âncora, s/n - Centro, Rio de Janeiro - RJ
Site: https://www.fipabrasil.com.br

Crédito:
Coordenação Geral FIPA /Brasil - Arq.Urb.PhD. Maria Rita S. P. Amoroso.
Coordenação Geral FIPA/ Portugal - Arq.Profa.PhD Alice Tavares C. e Eng.Prof.PhD
Anibal Costa.
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Comissão Executiva: Andrey Rosenthal Schlee (Universidade de Brasília - UnB), Cêça
Guimaraens (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/FAU-Proarq), Maria Rita Silveira
de Paula Amoroso (Instituto de Arquitetos do Brasil/São Paulo - IAB/SP e Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP), Igor de Vetyemy (Instituto de Arquitetos do
Brasil / Rio de Janeiro - IAB/RJ), Sérgio Ferraz Magalhães (27o Congresso Mundial Da União
Internacional Dos Arquitetos, UIA2021RIO).
Comissão Organizadora: Aníbal Costa e Alice Tavares (Risco - Universidade de Aveiro,
Portugal), Andrey Rosenthal Schlee (UnB), Cêça Guimaraens, Diego Dias, Isabel Cristina
Ferreira Ribeiro e Weber Schimiti (UFRJ/FAU-Proarq), Claudia Saldanha (Paço Imperial /
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan), Jorge Costa (Universidade
Estadual do Rio de Janeiro - UERJ), Luiz Fernando de Almeida Freitas e Pedro da Luz Moreira
(IAB/RJ), Maria Rita Silveira de Paula Amoroso (IAB/SP - CAU/SP), Marcelo Machado
Rodrigues (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão - CAU/MA), Paula Silva (
Direção Geral do Património Cultural - DGPC-Portugal), Paulo Knauss(Museu Histórico
Nacional), Paulo Vidal (Iphan-RJ), Renata Sunega (CAU/SP), Ricardo Magalhães e Rosário
Correia Machado (Rota do Românico, Portugal).
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Gravuras de Arquitetos Modernos
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

Convite virtual provisório.

A exposição apresentará uma perspectiva, através da gravura, do
processo artístico de arquitetos modernos, não por meio de maquetes, plantas
e especificidades de projetos, mas sim por outras formas de produções por
eles exploradas, entre elas a xilogravura, a litografia e a gravura em metal. A
exposição terá aproximadamente 30 obras, distribuídas entre os seguintes
arquitetos: Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Flávio de Carvalho,
Paulo Mendes da Rocha, Carlos Bratke, Decio Tozzi, David Libeskind, Roberto
Loeb e Ruy Ohtake. As obras expostas integram parte de um amplo acervo
histórico e artístico referente a arquitetura moderna de Carlos Barroso,
fundador e atual presidente do Instituto Memória da Arquitetura Brasileira
(IMEARB). Trata-se de uma mostra singular que possibilitará ao público uma
imersão no vasto universo artístico dos arquitetos brasileiros modernistas.
Data: Prevista para ocorrer em 2021.
Local: Centro Cultural da Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Curadoria: Julia Cavalcante.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira - IMEARB
Crédito imagens:Convite virtual provisório (divulgação).
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Guia de Visitação, trilíngue (português, inglês e
espanhol) do Palácio Gustavo Capanema
lançamento de livro
O projeto aqui apresentado consiste na publicação de um Guia de
Visitação, trilíngue (português/inglês/espanhol) do Palácio Gustavo Capanema,
ícone da arquitetura moderna brasileira, também conhecido como MEC
(Ministério da Educação e Cultura). O Guia de Visitação facilitará o
conhecimento de sua história, daquele que é considerado um “marco definitivo
da nova arquitetura brasileira, [...] onde a doutrina e as soluções preconizadas
por Le Corbusier tomaram corpo na sua feição monumental pela primeira vez”
(Lucio Costa).
Através dos acervos da Casa De Lucio Costa e da Fundação Oscar
Niemeyer (plantas originais, histórias do projeto, curiosidades, etc.) documentos relativos à sua construção - traçaremos um paralelo das
intervenções realizadas ao longo dos anos, em especial, dessa última e
imponente reforma, onde teremos noção das transformações e diferenças,
difíceis de serem percebidas sem o acesso a documentos históricos.
PROJETO SEM CAPTAÇÃO
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Crédito:
Produção: Claudia Pinheiro da DOIS UM Produções.

História do Rio para todos
lançamento de site
História do Rio para todos é um website que relata a história da cidade
do Rio de Janeiro através de uma linha do tempo, ilustrada com desenhos,
pinturas, projetos e mapas. Como nasceu a cidade? Quais os principais
momentos de sua história? A narrativa, dividida em quatro grandes períodos,
se estende de 1500 a 1874, quando foi criada a comissão para elaborar o
Plano de Melhoramentos da cidade que viria, no início do século XX, justificar a
abertura da Avenida Central e outras grandes obras urbanas.
Data prevista: em 2021.
Local: a ser definido.
Link: www.históriadorioparatodos.com.br
Créditos:
Responsável: Renata de Faria Pereira.
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Imersões: arte e arquitetura
exposição e seminário

Imersões: arte e arquitetura realiza uma exposição coletiva com cinco
obras de arte de grandes dimensões tendo como mote a transversalidade entre
arte e arquitetura. Durante a mostra, um seminário discute as interseções entre
as duas áreas, difundindo-as e tornando a arte contemporânea e a arquitetura
mais acessíveis ao romper a barreira entre elas e público. As ações do projeto
acontecem no Centro do Rio e paralelamente ao Congresso, viabilizando-se
como uma alternativa gratuita de programação.
Data prevista: 18 de julho de 2021 a 17 de outubro de 2021.
Local: a ser definido.
Créditos:
Empresa: Jocelino Pessoa.
Responsável técnico: Jocelino Pessoa.

Lançamento de livro do Seminário Rio de
Janeiro: a reinvenção da paisagem
lançamento de livro

Reunindo o conteúdo produzido no seminário, com a participação de
especialistas.
Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin.
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LC & LC - Lucio Costa e Le Corbusier, uma
correspondência
lançamento de livro
Divulgação.

A correspondência entre Lucio Costa e Le Corbusier revela um longo e
consistente relacionamento entre ambos.
As cartas evidenciam o importante papel de Lucio Costa como elo entre
a nascente arquitetura moderna no Brasil e o renomado arquiteto franco-suíço.
O projeto aqui apresentado consiste na realização de livro bilíngue
(português/francês) contendo correspondência inédita, através da qual podemse depreender nuances do envolvimento de cada um na fundação e
consolidação da arquitetura moderna. Os meandros desta longa relação
aparecem em toda sua riqueza através dessa troca de cartas.
Nossa proposta é trazer à luz esse diálogo, contextualizando-o dentro do
ambiente no qual foi produzido. Entendemos que esse livro pode vir a ser
referência para pesquisadores, estudantes e amantes das artes e da
arquitetura.
A correspondência foi intensa neste período de 27 anos. Ambos
assinavam LC. Simples coincidência, e ao mesmo tempo, mais uma das muitas
afinidades entre estes dois grandes nomes da arquitetura moderna.
A pesquisa será focada prioritariamente nos arquivos da Casa de Lucio
Costa e da Fundação Le Corbusier e a contextualização contará com textos de
quatro arquitetos que se relacionam, de modo diverso e complementar, com a
vida e obra de LC e LC.
O livro será editado pela Editora Bem te Vi, que arcará com seus custos.
Projeto em andamento.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Crédito:
Edição: Editora Bem te Vi que.
Produção: Claudia Pinheiro da DOIS UM Produções.
Imagem: DOIS UM Produções.
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Livros Raros e Preciosos: Acervo da Biblioteca
Paulo Santos
exposição
Exposição do acervo da Biblioteca Paulo Santos que possui obras
editadas dos séculos XVI, XVII e XVIII, sobre diversos assuntos tais como
Literatura nacional e estrangeira, principalmente francesa, História de Portugal,
do Brasil, da Cidade do Rio de Janeiro, assim como História da Arte. Por fim,
destacamos seu maior acervo o de livros sobre Arquitetura e Construção e em
função do ano da arquitetura na Cidade do Rio de Janeiro.
Data prevista: Julho até outubro de 2021.
Local: Paço Imperial - Praça Quinze de Novembro, 48 / Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Créditos:
Realização: Paço Imperial/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
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Lucio Costa - Arquiteto
exposição
O projeto aqui apresentado consiste na remontagem no Palácio Gustavo
Capanema da exposição LUCIO COSTA - ARQUITETO, que fez parte das
comemorações dos 50 anos de Brasília, em 2010 no Museu Nacional da República –
DF.
A exposição contou, com programa educativo, um seminário internacional, e
fez parte da programação do encontro do Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO
que se realizou em Brasília, na mesma ocasião, em julho 2010. Foram registrados
110.000 visitantes.
A opção foi “apresentar” Lucio Costa através da sua arquitetura e seus
conceitos.
Sua trajetória profissional nos demonstra o quanto ele se fez presente em momentos
decisivos, no âmbito do seu ofício – na reforma do ensino em 1930, nos episódios do
Ministério da Educação e Saúde (hoje Palácio Capanema) e do Pavilhão do Brasil na
Feira Mundial de Nova York, que revelaram ao mundo a arquitetura moderna
brasileira, e na sua abordagem arquitetônica, conjugando valores modernos a valores
tradicionais.
Procurou-se complementar a exposição mencionando a sua atuação em outras
áreas, como o Patrimônio Histórico, além de mostrar aspectos do seu pensamento
abrangente - sobre arte, ciência e tecnologia, política.
Toda a exposição já se encontra digitalizada, o que minimiza seu valor de
execução e colabora na viabilização de sua realização. Os vídeos estão prontos e
legendados.
Será necessário a adaptação da curadoria e reimpressão do material a ser
selecionado em função do espaço a ser destinado para sua montagem.
Existem subprodutos interessantes como maquetes (que precisam ser refeitas), a
reimpressão do catálogo e a realização do seminário que gostaríamos de negociar
com os patrocinadores.
PROJETO SEM CAPTAÇÃO

Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Crédito:
Produção: Claudia Pinheiro da DOIS UM Produções
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Marc Ferrez e a Avenida Central: A fotografia de
arquitetura no Rio de Janeiro
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

Convite virtual provisório.
A exposição apresentará obras originais do fotógrafo Marc Ferrez
contidas no álbum “Avenida Central: 8 de Março de 1803 - 15 de Novembro de
1906”, o qual é resultado da documentação completa das obras dos prédios da
nova avenida construída no Rio de Janeiro, até 1906, da atual Avenida Rio
Branco. Um marco da reurbanização da capital, realizada na gestão do prefeito
Francisco Pereira Passos (1836 – 1913), o projeto de abertura da avenida teve
como ideário a modernização da cidade, evidenciando o início de sua
passagem de cidade colonial à cidade moderna no início do século XX. A
mostra reúne fotos de obras arquitetônicas de importantes nomes da
arquitetura do século XIX no Brasil, como Adolfo Morales de Los Rios, Heitor
de Mello e Raphael Rebecchi, além de fotografias de época.
As obras expostas integram parte de um amplo acervo histórico e
artístico referente a arquitetura moderna da coleção de Carlos Barroso,
fundador e atual presidente do Instituto Memória da Arquitetura Brasileira
(IMEARB).
Data: Prevista para ocorrer em 2021.
Local: Sociedade Fluminense de Fotografia - SFF - Rua Dr. Celestino, 115 - Centro, Niterói RJ.
Link: http://imearb.com.br/
Créditos:
Curadoria: Julia Cavalcante.
Responsável: Carlos Barroso.
Instituição proponente: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira - IMEARB.
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Maré a Céu Aberto
visita guiada
Foto de Laura Taves, cedida pela responsável pelo evento.

É um projeto de demarcação e de reivindicação da cidade para e pelos
moradores das 16 favelas da Maré. Apresenta um percurso por 5 pontos onde
foram instaladas obras de arte permanentes a partir de intervenções artísticas
colaborativas; e, estações de memória, materializando a história do lugar a
partir de depoimentos dos moradores. Promoveu espaços de ensino, pesquisa,
aulas-campo e convidou artistas, que realizaram oficinas com público diverso.
É resultado de um processo de valorização do morador e do direito à rua. A rua
como espaço de vida, de encontro, de diversidade e de comunhão.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Link: https://www.redesdamare.org.br/br/info/53/mare-a-ceu-aberto
Créditos:
Realização: Redes da Maré & Azulejaria
Apoio: Rumos - Itaú Cultural
Coordenadora Geral Do Projeto: Laura Taves
Equipe De Memória E Identidade: Tereza Onã, Angélica Ferrarez, Karla Rodrigues, Davi
Figueiredo, Ernani Alcides A. da Conceição e Thaís de Jesus.
Equipe De Artes: Laura Taves, Márcia Queiroz, Mariane Rodrigues, Camila Oliveira e Serge
Makanzu Kiala.
Curadoria: Keyna Eleison e Laura Taves.
Equipe Das Obras: Raphael Borsari, Carlos Miranda Chagas, Claudio Miranda Chagas, Sr.
Manoel Pereira e Lucas Silva de Araújo.
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Módulo Tecnoíndia
exposição
Foto de José Afonso Botura Portocarrero., cedida pelo organizador do evento.

Pórtico montado em carga .

O Módulo Tecnoíndia¹ trata do desenvolvimento de um módulo
construtivo referenciado no desenho ancestral das habitações indígenas
brasileiras, a partir do Núcleo de Estudos e Pesquisas Tecnologias Indígenas TECNOÍNDIA, vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, com apoio institucional do SESC
Pantanal. Tem a coordenação do arquiteto professor José Afonso Botura
Portocarrero, e como membros os engenheiros professores Manoel Santinho
Rodrigues Júnior e Alberto Rodrigues Dalmaso, contando com a participação
de alunos de arquitetura e engenharia.

Data prevista: a ser definida
Local previsto: Parque da Catacumba - Av. Epitácio Pessoa, 3000 - Lagoa, Rio de Janeiro RJ.
Créditos:
Responsável: Arquiteto professor José Afonso Botura Portocarrero.
Fotos: José Afonso Botura Portocarrero.

1

Conta com depósito de Pedido de Patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI sob número BR 10 2019 002079 2.
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Mostra de Cinema “Rio Desaparecido”
filmes
Divulgação.

Durante a mostra serão exibidos documentários sobre as alterações
ocorridas na paisagem e na arquitetura da cidade do Rio. As sessões serão
seguidas de debates com cineastas, historiadores e arquitetos, trazendo uma
reflexão sobre os impactos dessas mudanças. O objetivo é chamar atenção
sobre a importância da preservação dos legados materiais e imateriais e o
papel desempenhado por arquitetos, governantes, legisladores e iniciativa
privada nesse processo.
Data prevista: entre 18 e 22 de julho de 2021.
Local: a ser definido.
Link: www.riomemorias.com.br
Créditos:
Curadoria: Livia Baião e Antonio Edmilson Martins.
Realização: Associação Rio Memórias e Baluarte Cultura.
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Mulheres e a construção da cidade: histórias do
urbanismo do Rio de Janeiro
Lançamento de livro
O livro apresentará as histórias de dez mulheres, arquitetas e
engenheiras, atuantes no setor público do Rio de Janeiro ao longo do século
XX. Através de entrevistas, pesquisa e coleta de dados, serão apresentados
aspectos das trajetórias de Ana Petrick, Angela Fonti, Carmen Portinho, Helia
Nacif, Iracy Ozorio, Letícia Hazan, Nina Rabha, Olga Campista, Rizza Conde e
Verena Andreatta. A proposta é ressaltar a importância da atuação dessas
mulheres, servidoras públicas, no exercício da sua profissão e na própria
construção da cidade. Seus trabalhos configuram um vasto acervo que será
explorado de modo a apresentar a relevância dos projetos elaborados dentro
das repartições, secretarias e escritórios técnicos municipais, estaduais e
federais.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Organização: Claudia Escarlate
Coordenação editorial: Ana Borelli e Paula de Oliveira Camargo
Coordenação de pesquisa: Juliana Oakim
Pesquisa e texto: Carolina Calvente, Claudia Escarlate, Emmanuel Bellard, Juliana Oakim,
Lucia Helena Torres, Paula de Oliveira Camargo, Rafael Koury.
Produção e direção de arte: Ana Borelli
Revisão texto: Ana Silvia Mineiro
Tratamento de imagens: TIX editora
Design gráfico: TIX
Impressão : IPSIS Gráfica.

O concurso suíço. Uma cultura da arquitetura
( Le Concours Suisse. Une culture de l’architecture)
exposição
Fonte de inspiração para outros países, a prática de concursos de
arquitetura e urbanismo na Suíça é internacionalmente reconhecida por seu
caráter exemplar na atribuição de mandatos públicos. A exposição visa
apresentar ao grande público essa formidável ferramenta democrática existente
na Suíça, explicando sua essência e suas repercussões positivas para além do
âmbito arquitetônico, para responder de forma concreta aos vários desafios
ambientais, urbanos e sociais de hoje e de amanhã.
Data: de julho a outubro de 2021.
Local: a ser definido.
Créditos:
Curadoria: Olivia de Oliveira e Serge Butikofer.
Comitê executivo: Association Le Concours Suisse, Marcio Bichsel, Serge Butikofer, Didier
Collin, Olivia de Oliveira, Gabriela Marcovecchio, Giorgio Pesce, et Cédric Van der Poel.
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Ó Glória!
site
Foto de César Duarte, cedida pela responsável pelo evento.

Ó Glória! é um site sobre a história patrimônio cultural, material e
imaterial, do bairro da Glória. Por meio do conjunto de bens culturais
arquitetônicos, jardins e monumentos apresenta uma reflexão sobre como se
deu a ocupação do Rio de Janeiro, desde antes de sua fundação. Reúne
diferentes conteúdos audiovisuais como uma linha do tempo ilustrada,
exposição inédita de fotos, mapa interativo, depoimentos de especialistas e
uma rede de profissionais e instituições culturais do bairro. O objetivo foi
conjugar em um mesmo espaço virtual o passado, o presente e o futuro de um
dos lugares mais charmosos do Rio de Janeiro.
Este site é uma realização da Inspirações Ilimitadas, é patrocinado pela
Rede D’Or, por meio da lei municipal de incentivo à Cultura da cidade do Rio de
Janeiro.
Imagem de divulgação cedida pela responsável pelo evento.

Data: a ser definida.
Créditos:
Idealização: Mariana Várzea.
Realização: Inspirações Ilimitadas.
Fotografia: César Duarte.
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Oficinas do Programa de Educação da Casa
Museu Eva Klabin
oficinas / workshop
Foto de Arquivo CMEK., cedida pelo responsável pelo evento.

Oficina do Programa de Educação no Projeto Respiração Nossa Casa, Minha Vida, de Nelson
Leirner.

Oficinas conduzidas pelo Programa de Educação da Casa Museu farão
parte da programação oferecida.
Abordando temas ligados ao Congresso, como espaço urbano,
arquitetura, meio ambiente e sustentabilidade, as oficinas são desenvolvidas
objetivando transformar a atividade em uma ferramenta artístico-pedagógica
que colabore na formação do indivíduo, bem como fomente diálogos entre
diferentes públicos e territórios da cidade e de outras localidades.
Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin(CMEK).
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Orla da Cidade do Rio de Janeiro e a Reinvenção
dos Espaços à Beira Mar
seminário
O Projeto/ Seminário “ORLA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E A
REINVENÇÃO DOS ESPAÇOS À BEIRA MAR” é de forte interesse pois
aborda a relação das cidades com suas águas, que vem se tornando um
campo amplo de estudos acadêmicos e também no âmbito profissional. As
cidades costeiras, ou com lagunas e rios vêm explorando cada vez mais esses
espaços lindeiros às águas. Cada vez mais se busca o lazer, as atividades de
esportes e para fins terapêuticos, a contemplação na natureza, o encontro das
pessoas junto às orlas. As mudanças de uso nas frentes marítimas, portuárias,
se converteram em uma grande oportunidade para as cidades, gerando um
campo de exploração de projetos urbanos e potencializando a criação de novos
espaços públicos destinados ao ócio.

Data: 15 e 16 de julho de 2021.
Local: a ser definido.
Créditos:
Responsável: Instituto de Estudos Políticos e Sociais para a Melhoria da Qualidade de
Vida.
Coordenação Geral do Projeto: Verena Andreatta.

175

EVENTOS PROGRAMADOS

"Outros Corpos, Outras Cidades"
Palestras, oficinas, seminários, festas, exposição.
Divulgação.

Outros Corpos, Outras Cidades é uma proposta político pedagógica de
um laboratório de criação e aplicação de encontros, mutirões, oficinas,
vivências em territórios, ocupações, criação de acervo de memórias, montagem
de uma obra em processo e instalação com cartografias afetivas que expõe ao
público a realidade geográfica prisional. É uma contra-proposta à comunidade
da arquitetura, aprofundando necessidades / seguranças / ambientais vitais em
conexão à poética dos corpos femininos para intervir no atual modelo de
cidade.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Nome da empresa: Instituto A Cidade Precisa de Você.
Responsável técnica: Marcella Arruda.
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Outros Modernos
lançamento de livro
Divulgação.

Coleção intitulada OUTROS MODERNOS aprovada no ISS, esperando
captação, com os dois primeiros volumes de personagens importantes na formação da
arquitetura moderna brasileira:
Volume 1 - Ary Garcia Roza (1911-1999)
Volume 2 - Aldary Henriques Toledo - (1915-1998)
Engana-se quem pensa que a arquitetura moderna brasileira se resume a
poucos nomes como os consagrados Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo
Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão, entre outros cujas obras já se encontram
publicadas em livros personalizados e largamente difundidos.
Diversos arquitetos brasileiros, de importância reconhecida, tiveram atuação
marcante no movimento moderno tais como: Ary Garcia Roza, Aldary Henriques
Toledo, Paulo Santos, Olavo Redig de Campos, Paulo Hungria Machado, Firmino
Saldanha, apenas para citar alguns que irão compor a preciosa coleção OUTROS
MODERNOS.
Seus acervos precisam ser documentados e difundidos, através dos quais
podem-se depreender nuances do envolvimento de cada um na fundação e
consolidação da arquitetura moderna.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Crédito:
Edição: Editora Bem te Vi que.
Produção: Claudia Pinheiro da DOIS UM Produções.
Imagens: DOIS UM Produções.
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Paulo Casé – O arquiteto do encontro
documentário
Divulgação.

Carioca reconhecido e premiado internacionalmente, Paulo Casé (19312018) buscava alcançar a alma das pessoas. Foi o arquiteto do espetáculo
urbano, do encontro espontâneo, de um urbanismo que provoca a convivência
e o respeito, eleva o grau de cidadania e melhora a autoestima do ser
humano. No filme, sua vida é contada em primeira pessoa, com o apoio do
testemunho de amigos e discípulos, entre imagens históricas e atuais. O filme
revela o que há de mais forte em sua personalidade: a liberdade.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Direção: Paula Fiuza.
Produção: Augusto Casé.
Produtora Executiva: Mariana Muniz.
Produtora Associada: Pri Jansen.
Diretor de Fotografia: Jacques Cheuiche, ABC.
Trilha Sonora: Marcos Kuzka Cunha.
Montagem: Renata Catharino.
Supervisão de Montagem: Sérgio Mekler.
Assistente de Direção: Ju Maldonado.
Pesquisa de imagem: Isabel Mota e Patrícia Pamplona.
Edição de Som e Mixagem: Gabriel Pinheiro.
Narração: Luiza Casé.
Distribuição: Imagem Filmes.
Coprodução: Afinal Filmes.
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Paulo Werneck - Murais para o Rio
exposição
A exposição Paulo Werneck – muralista brasileiro propõe uma leitura
sobre a arquitetura moderna no Brasil através dos murais para fachadas e
interiores assinados pelo ilustrador e artista carioca Paulo Werneck (19071987), autor dos painéis da Pampulha (MG), do Ministério da Fazenda, Estádio
do Maracanã, do Instituto de Resseguros do Brasil, Senado Federal, entre
outras obras para residências e prédios públicos em todo o país. A mostra traz
a público projetos para murais realizados no Rio (em guache sobre papel),
fotografias, documentos e mobiliário assinados por Werneck.
Em 1942, a convite dos arquitetos Marcelo e Milton Roberto, Paulo
Werneck criou seu primeiro projeto em mosaico cerâmico - sete painéis para o
terraço do Instituto de Resseguros do Brasil. Dois anos mais tarde, em 1944, a
convite de Oscar Niemeyer, amigo dos tempos de escola e companheiro de
militância política, realizou os murais laterais da Igreja São Francisco de Assis,
na Pampulha, em Belo Horizonte.
A nova arquitetura que então se implantava - despojada, funcional e
econômica - favorecia a integração das artes. Artistas eram convidados a criar
murais para valorizar empenas e fachadas. E Paulo Werneck surpreendeu ao
propor, com ousadia, em seus primeiros projetos de 1942, composições
abstratas que se adequaram à arquitetura e ao paisagismo se antecipando à
pintura e à escultura na absorção da nova linguagem.
Artista que sempre atribuiu à arte uma importante função social,
dedicou-se a um trabalho comprometido. Havia, naquele ideário utópico
modernista, a valorização de obras que estariam acessíveis a um público
amplo e irrestrito, pelas ruas da cidade. Suas ilustrações, de outro modo, foram
acessíveis, também, por mais de uma década, a um incontável número de
leitores das mais diversas camadas sociais e de diferentes idades, e seus
murais, até hoje, conferem um caráter diferenciado aos edifícios que se
distinguem no desordenado crescimento urbano de dezenas de cidades
brasileiras.
Data prevista: Dezembro 2020
Local: Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) - Praça Mauá, 5 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Créditos:
Curadoria: Claudia Saldanha em colaboração com Marcelo Campos.
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Planalto das Araucárias lugar de casas
subterrâneas
exposição
Imagem de divulgação, cedida pelo responsável pelo evento.

A missão da arquitetura nesse projeto é criar um protótipo que se ocupa
das presenças arqueológicas das casas subterrâneas que se apresentam
repetidamente na mega área do Planalto das Araucárias. Um percurso linear
de 50 Km na micro área entre os municípios de Esmeralda e Pinhal da Serra
distribui-se ligando 50 sítios arqueológicos, criando um elo entre passado,
presente e futuro. Percorrido de bicicleta, potencializado pela arquitetura do
museu, cobertura arqueológica, centro de visitantes, pousada, espaços de
descanso, restaurante, área didática, belvedere e teatro ao ar livre.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Responsável: Melina Kramer.
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Projeto de ocupação da fachada da Casa Eva
Klabin
Exposição
Foto de Mario Grisolli - Arquivo CMEK, cedida pelo
responsável pelo evento.

Projeto Respiração 21 | Regina Silveira |
Insolitus | 2016 .

O projeto convida artistas a criar obras temporárias para a fachada
principal da Casa Museu, promovendo uma maior visibilidade para o
equipamento cultural e a fruição artísticas para visitantes e não visitantes
(público circulante pela área do museu).
Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin(CMEK).
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Rio de Janeiro: a reinvenção da paisagem
seminário
Foto da Coleção CMEK, cedida pela responsável pelo evento.

RUGENDAS | Lagoa das Tretas (1823-1824) – Litografia
(Coleção CMEK).

O Rio de Janeiro e suas transformações arquitetônicas e urbanísticas
serão tema do seminário, sendo pensadas a partir da inserção da natureza no
espaço urbano da cidade no sentido de enfatizar sua vocação de Cidade
Natureza.
Diversos períodos, movimentos e intervenções serão enfocados,
analisando seus impactos na imagem e no uso da cidade. As obras do
paisagista Roberto Burle Marx, que imprimiram um caráter tão único ao Rio,
também estarão no centro do debate.
O projeto inclui uma publicação.

Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin(CMEK).
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Rio, Memórias de um Lord
exposição
imagem: Felipe Caldas.

O projeto é o diário cotidiano do artista Felipe Caldas, 37, no Instagram,
através do personagem Lord Philip. Com mais de 50 maquetes e 300
miniaturas, recria a ambiência do Rio antigo de 100 anos atrás, se inserindo
nela. Agora se volta também para novos experimentos, como o Philipotipo,
uma caixa-dispositivo sobre um tema/pessoa, com miniaturas, fotos de
maquetes e textos criados a partir de pesquisas e conversas, formando assim
uma cápsula de memórias coletivas dentro da narrativa da exposição.

Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Link: https://www.instagram.com/_lordphilip
Créditos:
Responsável: Companhia da Cultura.
Artista: Felipe Caldas.
Imagem: Felipe Caldas.
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RIORIO – História do Rio em Quadrinhos
lançamento de livro
Imagem de Renata de Faria Pereira, cedida pela responsável pelo evento..

RIORIO - A HISTÓRIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM QUADRINHOS
(1500-2000). Página 127.

No dia 26/07/2021, haverá, no Centro do Rio, o lançamento da 12ª
edição do livro RIORIO – história da cidade do Rio de Janeiro em quadrinhos:
1500-2000, revisada e enriquecida. No evento haverá a distribuição gratuita de
100 exemplares do livro RIORIO às crianças de 8 a 12 anos presentes, com
pequena apresentação teatral sobre a história da cidade. RIORIO relata a
evolução da cidade desde sua fundação até as transformações urbanas do
final do século XX. Conhecer para amar, preservar – esse é o objetivo do
trabalho.
Data prevista: 26 de Julho de 2021
Local: a ser definido
Link: www.riorio.com.br
Crédito:
Renata de Faria Pereira
Fotografia: Renata de Faria Pereira
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Rocinha: contrastes e confrontos em uma favela
carioca
exposição
Foto: Alcyr Cavalcanti.

As 48 imagens fotográficas inseridas na exposição e as 120 na projeção
não têm a pretensão de abranger toda a história da Rocinha, uma das maiores
favelas da América do Sul, mas poderá nos conduzir a uma reflexão sobre os
problemas habitacionais em uma grande cidade. Cada fotografia conta uma
história, e a narrativa imagética é essencial para a compreensão do presente
em que vivem os mais de 125 mil moradores em construções irregulares,
casebres construídos sem as mínimas condições de habitação que contrastam
com obras feitas na época dos grandes eventos. O Arco Niemeyer é altamente
simbólico ao fazer uma ponte entre a favela e o asfalto, na tentativa da
almejada integração social, através de uma troca de experiências em busca da
eliminação das diferenças sociais.

Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Responsável: Alcyr Cavalcanti.
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SeNEMAU 2020 - Seminário Nacional de
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
seminário
Foto cedida pelo responsável pelo evento.

Tentando explicar um pouco o grupo de estudos do SeNEMAU,
precisamos explicar que a nossa motivação foi utilizar do tempo de
distanciamento social para formação e estudos dentro e fora da COMORG
(Comissão de organização). E a partir disso temos o objetivo de aprofundar o
conhecimento e gerar debate de maneira horizontal e responsável sobre a
temática proposta para o Senemau Rio 2020. Com eixo temático norteador
“Centralidade como manutenção da cidade espetáculo”, o projeto político do
Senemau 2020 destaca 3 cenários que fazem parte do debate dentro da região
metropolitana do Rio.
Estes são: 1) Injustiça Socioambiental; 2) Mercantilização da cidade; e
3)Mobilidade e conexões.
Nesse sentido, o objetivo da criação do grupo de estudos é fomentar e
aprofundar discursos dentro desses cenários citados e relacioná-los à atual
crise vivida com a pandemia.
Data: a ser definida.
Local: a ser definido.
Créditos:
Comissão Organizadora de Encontro composta pelos Escritórios Modelo: Abricó Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Iguassú Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) e
EMPAZ Universidade Federal Fluminense (UFF) e Coletivo Yê Mastaba Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU – UFRJ).
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Telheiro De Ideias – Rocinha
exposição
Imagem EMAU DAU PUC Rio,/Setembro 2019, cedida pela responsável pelo evento.

Simulação do espaço Telheiro de Idéias na laje cedida pela UPP.

O Museu Sankofa Memória e História, atuante desde 2006 na Rocinha
com um importante trabalho na área cultural, nunca teve uma sede física. No
início de 2019 surgiu a possibilidade de utilização do espaço de uma laje de
aproximadamente 100 m² no Parque Ecológico da Rocinha, que foi cedida pela
UPP, para construir uma sede física para o museu, o que seria muito
importante para a vida cultural da Rocinha. As lideranças do Museu Sankofa
procuraram o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (DAU/ PUC-Rio) para tentar viabilizar
esta iniciativa já que desde 2015 havia uma parceria em curso envolvendo
atividades pedagógicas. Foi desenvolvida uma metodologia de projeto
participativo que envolveu moradores da comunidade, alunos e professores
com propósito de idealizar o programa de um espaço que comportasse as
atividades do museu convertendo-se em um local de encontro e de criação
coletiva.
1ª Etapa “OCUPE JÁ – A BOLHA” (concluída)- Apropriação dos espaços do
Parque Ecológico com uma bolha amarela construída coletivamente (inspirado
no Coletivo Penique). Discutir a idéia do museu vivo como local de encontro na
Rocinha, apropriação e ressignificação do Parque Ecológico a partir de jogos
interativos. Também participaram : Joana Martins (aluna Programa de PósGraduação em Arquitetura - PPGARQ), profs. Fernando Espósito e Luciano
Alvares DAU PUC Rio.
A Bolha Amarela, montada na quadra do Parque Ecológico no dia 26/10/19 e
com dimensões compatíveis com o futuro espaço a ser ocupado, reuniu dentro
dela cerca de 30 convidados de organizações culturais da Rocinha e da PUC
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Rio. A partir de atividades lúdicas foram discutidos temas relativos ao museu e
ressignificação do Parque Ecológico. O efeito foi tão positivo que a bolha
tornou-se itinerante e circulou por outras lajes e espaços da Rocinha.
2ª Etapa - Workshop TELHEIRO DE IDEIAS (previsão em fevereiro de 2020,
mas adiado em função da pandemia)
Parceria com iniciativa privada para obtenção de material leve e modular para
cobertura e fechamento lateral do espaço da laje. Desenvolvimento do projeto
e de uma oficina de capacitação em construção seca envolvendo moradores da
Rocinha e alunos DAU PUC Rio que executarão parte da obra de fechamento,
o restante sendo concluído através de mutirão.
3ª Etapa – Exposição “ Assistência Técnica na História da Rocinha”- evento
paralelo UIA 2021Rio (atividade que estava programada para acontecer
durante a UIA 2021Rio, também adiado em função da pandemia)
Assistência técnica para organizar uma exposição sobre o Projeto Telheiro de
Ideias durante o Congresso da UIA no Rio em julho de 2020. Objetivos:
Promover a visitação do Parque Ecológico, fomentar a discussão sobre a
história e o futuro da Rocinha e divulgar o tema da Assistência Técnica entre os
moradores da Rocinha,participantes da UIA e comunidade acadêmica.

Data prevista: a ser definida.
Local: a ser definido.
Crédito:
Responsável: Tatiana Terry.
Outros envolvidos: Museu Sankofa Memória e História da Rocinha.
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Trilha Patrimônio Histórico Cultural - JBRJ
visita guiada
Fotos de Alexandre Machado, cedidas pelo JBRJ.

Centro de Visitantes.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro no Congresso da União Internacional de
Arquitetos - UIA
A atividade proposta pelo Jardim Botânico para o congresso é o lançamento de
um novo percurso temático no seu território, que tem como objetivo instigar o visitante
a conhecer outras dimensões não exploradas da rica história do JBRJ: a Trilha do
Patrimônio.
Ao percorrer essa Trilha, projetada como uma exposição a céu aberto, o
visitante terá o seu olhar dirigido para um conjunto de edificações, esculturas e
elementos decorativos, através dos quais será possível conhecer o território do JBRJ
nas suas diversas fases de formação. Esse conjunto evidencia a estreita relação que
há entre o Jardim Botânico, a Cidade do Rio de Janeiro e o mundo, vindo ao encontro
ao tema do congresso: Todos os Mundos, um só Mundo.
O lugar onde está instalado o JBRJ foi moldado através de intervenções que
tiveram início há cerca de 444 anos, muito antes da data atribuída à sua criação em
1808. Ao longo desses 4 séculos, esse grande espaço foi utilizado para atividades
bastante distintas, que nos legaram edificações que refletem cada época. Esse
conjunto cultura – natureza, molda o espírito desse lugar apreciado por todos.
No período colonial era utilizado para o cultivo da cana-de-açúcar que se dava
na Fazenda de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa (1576 - 1808) que se
espalhava por quase toda a zona sul do Rio de Janeiro. Em 1808, com a chegada da
Família Real Portuguesa, a fazenda foi desapropriada por decreto de D. João para
instalação da Fábrica de Pólvora (1808 - 1831), evidenciando a importância da colônia
e a necessidade defesa do Império Português. Nesse mesmo ano anexo à Fábrica de
Pólvora foi criado o Jardim de Aclimação, para cultivo de espécies com valor
econômico, embrião do atual Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Estão presentes no JBRJ elementos edificados nesses três tempos para
cumprir as funções inerentes a cada um, que foram se modificando para atender a
novos usos à medida em que novas funções ocupavam os espaços.
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A Trilha iniciará na edificação mais antiga do JBRJ e da Zona Sul do Rio de
Janeiro, a casa Sede da Fazenda, construída em 1576, atualmente utilizada como
Centro de Visitantes. A partir desse casarão o visitante poderá percorrer o Jardim
fazendo paradas em diversos pontos específicos com edificações que representam os
três períodos, tais como os Muros e Portal da Fábrica de Pólvora, o Orquidário, o
Portal de Belas Artes e o Aqueduto da Levada que distribui, desde 1853 quando foi
construído, todas as águas que abastecem os chafarizes, cascatas e lagos.
Complementando a Trilha do Patrimônio, serão realizados seminários ao longo
do ano de 2021, nos quais se apresentarão convidados que enfocarão o tema do
congresso, sob a perspectiva dos diversos patrimônios - todos os mundos, no JBRJ.
Fotos de Alexandre Machado, cedidas pelo JBRJ.

Fábrica de pólvora

Data prevista: a ser definida
Local: Jardim Botânico do Rio de Janeiro - Rua Jardim Botânico, 1008. Jardim Botânico - Rio
de Janeiro
Créditos:
Realização: Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
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Visitas a Casa Museu Eva Klabin
visita guiada
Foto de Arquivo CMEK., cedida pelo responsável pelo evento.

Visita à Casa Museu Eva Klabin.

A Casa Museu Eva Klabin abriga a coleção reunida por Eva Klabin (1903-1991), um
dos mais importantes acervos de arte clássica dos museus brasileiros. São mais de
duas mil peças que cobrem um arco de tempo de quase 50 séculos, do Egito Antigo ao
Impressionismo.
A coleção está em exposição permanente e aberta ao público. Além da visitação
usual ao museu, haverá possibilidade de agendamento para visitas mediadas
exclusivas para participantes do congresso.
Data: a ser definida.
Local: Casa Museu Eva Klabin - Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ.
Link: www.evaklabin.org.br
Crédito:
Responsável: Marcio Doctors - Curador da Casa Museu Eva Klabin(CMEK).
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Eventos chancelados com informações não
finalizadas
10 anos de Arquiteturas Francesas no Mundo
exposição
Responsável: Madeleine Houbart - Architectes Français à L'Export – AFEX.

XII SIIU Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo (XII SIIU Lisboa/São
Paulo) Todos os Mundos. Um só mundo. Arquitetura 21
seminário
Responsáveis: Angelica Benatti Alvim e Eunice Helena S. Abascal da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (UPM) e Maria Cristina S. Schicchi da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas(PUC Campinas).

ARQUI [TECNO] TETURA
exposição
Responsável: Julia Cavalcante de Andrade.

Arquitetura de Brasília em Medalhas
exposição
Responsável: Carlos Alberto Barroso Fernandes - Instituto Memória da Arquitetura Brasileira
(IMEARB).

Arquitetura e Arte em Laranjeiras e Cosme Velho
intervenção urbana
Responsável: Maria da Glória Figueiredo Souza (vice-presidente Assoc. Moradores de
Laranjeiras) e Lydia Simonato (Arquiteta, poeta e escritora).

ARQUITETURA INDIGENA no UIA 2020: Diálogos com a Aldeia Maracanã -RJ
intervenção urbana
Responsável: Ricardo Felippe Ajuricaba Tupinambá.

Arte em Construção
intervenção urbana
Responsável: Seconci-Rio.

As influências de Le Corbusier sobre os arquitetos modernistas no Brasil
exposição
Responsável: Studio Mundi et architect Laurent Beaudoin.
“As Ruas Entre A Montanha E O Mar: A paisagem urbana carioca nas coleções da
Biblioteca Nacional” (titulo provisório)
exposição
Responsável: Fundação Biblioteca Nacional.
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Chamada Criativa
exposição
Responsável: Instituto Zuzu Angel.
Ciclo de Palestras - Design para todos os Mundos
palestra
Responsável: Istituto Europeo di Design - IED Rio.

Circuitos + TED e/ou Palestras
visita guiada
Responsável: CASA DO SABER RIO - Adriana Zebulun.
Diálogos Urbanos Rio 2020
atividade educativa
Responsável: Junior Perim - diretor-presidente do Circo Crescer e Viver.

Exposição Germán Samper - As pesquisas sobre habitação
exposição
Responsável: Ximena Samper.
La obra arquitectónica de Le Corbusier: una contribución excepcional al Movimiento
Moderno
exposição
Responsável: Ingrid Quintada em parceria com Embaixada Suíça na Colômbia, Embaixada
Suíça no Brasil, e Fondação Le Corbusier.

Commoning - Places of Collective Production
exposição
Responsável: COMMONING - Sabina Klem.
Concerto de Música Barroca Brasileira na Igreja Nossa Senhora do Carmo
concerto
Responsável: Daisy Ketzer.

Concurso Fotográfico - Malta
concurso
Responsável: Clara Maria Paulino Cáo - Fundação Museu da Imagem e do Som.

Conferência Internacional das Cidades Resilientes
seminário
Responsável: Vinicius Messina - Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza.

Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020 - A Arquitetura como Expressão de Cultura de
um Povo
oficinas/workshops
Responsável: Drum Brasil - Plumas e Paetês Cultural.
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Conversas Casadas : Favelas Hoje
filmes
Responsável: CINEDUC - CINEMA E EDUCAÇÃO.

Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador: Arquitectura Moderna / Mujeres Pioneras/
Bienal de Quito
exposição
Colegio de Arquitectos del Ecuador – Pichincha (CAE-P).

Exposição - Augusto Malta
exposição
Responsável: Clara Maria Paulino Cáo - Fundação Museu da Imagem e do Som.

Exposição Coletiva "Vidas Cariocas"
exposição
Responsável: Bruno Janot e Bernardo Magina ( Curadoria) e Pedro Veiga (Pesquisa).

Exposição sobre a moda e o comportamento nos séculos 20 e 21
exposição
Responsável: Instituto Zuzu Angel
FAUUFRJ 75 anos - Patrimônio e Ensino
seminário
Responsável: Andrea Queiroz Rego.

Festival RoléCineCidades
filmes
Responsável: estúdio M'Baraká.
Filmes sobre Le Corbusier
filmes
Responsável: Fondation Le Corbusier - Antoine Picon e Brigitte Bouvier.
FÓRUM CULTURA + DIVERSIDADE RIO 2020 - “A Arquitetura como Reflexo da
Diversidade Cultural”
seminário
Responsável: DRUM BRASIL e PLUMAS e PAETÊS.
Gravuras de Oscar Niemeyer, Lucio Costa e Burle Marx
exposição
Responsável: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira (IMEARB) - Carlos Alberto Barroso
Fernandes.

Guia das Crianças
lançamento de livro
Responsável: estúdio M'Baraká .
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Introducing innovation for the sustainability of the Mountain Valleys, combining
industry, agriculture , sports and entertainement for the permanence and retention of
the younger population. Mitigating migration to large urban centers, creating quality of
life at rural level as a territorial strategy
seminário
Responsável: CHU . Center for Hydro-generated Urbanism . University of Florida - Martha
Kohen e Lucio Barbera.

L' Architecture Mobile
oficinas/workshops
Responsável: Helen Janaina Sena Figueiredo.
Mulheres na Arquitetura para a Saúde.
exposição
Responsável: Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício de Saúde - Regional
RJ - ABDEH-RJ.

New International Architecture
exposição
Responsável: The Chicago Athenaeum:Museum of Architecture and Design and The European
Centre for Architecture Art Design and Urban Studies - Mr. Christian Narkiewicz-Laine
(Presidente do Museu / CEO).

Novos Talentos Brasileiros - Design e Arte
exposição
Responsável: Morar Mais Eventos Culturais Ltda.

O Rio do futuro na visão dos arquitetos
exposição
Responsável: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira (IMEARB) - Carlos Alberto Barroso
Fernandes.
O sonho da cidade branca – Tel Aviv e Bauhaus
exposição
Responsável: Metara Galeria de Arte

Os 60 anos do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte (1959-2019)
exposição
Responsável: Priscilla Alves Peixoto
Parque do Flamengo: um oásis no Rio de Janeiro
exposição
Responsável: Instituto Memória da Arquitetura Brasileira (IMEARB) - Carlos Alberto Barroso
Fernandes.
Parquiteturá – Arquitetura da Ilha de Paquetá (Sustentabilidade/ modo peculiar de viver /
experiência única)
visita guiada
Responsável: Papelera Cultural - Daniela James e Fernanda Metello.
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Paulo Casé – O arquiteto do encontro
exposição
Responsável: Augusto Casé

Pesquisa com jovens: tema Transitoriedade, Permanência e Fluxos e apresentação em
oficinas
oficinas/workshops
Responsável: GALPÃO APLAUSO - Ivonette Albuquerque
PIERLUIGI NERVI "LA FORMA DELLA STRUTTURA, LA STRUTTURA DELLA FORMA"
exposição
Responsável: Livia Rapponi - Instituto Italiano de Cultura.
Poéticas Urbanas Escultura
exposição
Responsável: Giovanni Gargano - Centro Cultural Gargobre.

Re-Conecta Rio: Arquitetura, Patrimônio e Sítios Fortificados
seminário
Responsável: Laboratório Tecnologias Diálogos e Sítios do Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(LTDS/COPPE/UFRJ).

Resiliency and Adaptation opportunities in the wake of Disaster relief efforts. Puerto
Rico as paradigm.
seminário
Responsável: Center for Hydro-generated Urbanism(CHU) - University of Florida - Martha
Kohen.
RIO – Do Barroco Ao Contemporâneo, Um Museu A Céu Aberto
filmes
Responsável: MP2 Produções Ltda
Rio +Carioca que nunca
lançamento
Responsável: Instituto Rever.

RIO TÁCTIL a cidade na palma da mão
exposição
Responsável: Lucas Teixeira Franco.
Seminário Internacional Urbanismo 25 anos: percursos e prospectivas
seminário
Responsável: PROURB - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo - FAU-UFRJ.

Seminário/Mesas redondas sobre Meio-ambiente
seminário
Responsável: Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
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Todos os Mundos, um só Mundo – um entrelaçamento de formas de vida
exposição
Responsável: Valéria Veras.

URBANISMO EFÊMERO - Carnaval, Arte Total
exposição
Responsáveis: Madeleine Deschamps e Marcus Wagner.
URBANISMO EFÊMERO - Carnaval, Arte Total - instalação
intervenção urbana
Responsáveis: Madeleine Deschamps e Marcus Wagner.
Workshop - Design, um só mundo
oficinas/workshops
Responsável: Istituto Europeo di Design - IED Rio.

WORLD GRAFFITI DAY
intervenção urbana
Responsáveis: Associação Região de Oficina Nacional de Grafite Organizado -RJ(RONGO-RJ)
e MUSEU DO GRAFFITI.
Zanine em Casa
exposição
Responsável: Cliffside.
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Assessoria Especial de Inovação
Special Innovation Advisory
Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano
Secretariat for Licensing, Inspection and Urban Control
Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário
Under-Secretariat of Real Estate
Instituto Fundação João Goulart
João Goulart Foundation Institute

Secretaria Municipal de Urbanismo
Municipal Secretariat of Urbanism
Gabinete da Secretária
Secretary’s Office
Subsecretaria de Gestão
Under-Secretariat of Urbanism
Subsecretaria de Urbanismo
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Under-Secretariat for Management
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade / Centro Carioca de Design
Rio World Heritage Institute / Carioca Design Center

Procuradoria Geral do Município
Municipal Attorney General’s Office
Chefia de Gabinete
Chief of Staff
Procuradoria Administrativa – PADM
Administrative Attorney – PADM
Centro de Estudos
Studies Center
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ
Municipal Energy and Lighting Company – RIOLUZ
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – Comlurb
Municipal Company of Urban Cleaning Services – Comlurb
Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO
Municipal Information Technology Company– IPLANRIO
Empresa Municipal de Multimeios –Multirio
Municipal Multimedia Company – Multirio
Fundação Parques e Jardins
Parks and Gardens Foundation
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
City of Rio de Janeiro Planetarium Foundation

Parcerias institucionais
Institutional partnerships for the promotion of news and projects
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA
Brazilian Association of Architecture and Urbanism Education – ABEA
Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura / RJ – ASBEA RJ
Brazilian Association of Architecture Offices / RJ – ASBEA RJ
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU BR
Architecture and Urbanism Council - CAU BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo RJ – CAU RJ
Architecture and Urbanism Council - RJ- CAU RJ
Federação Nacional de Arquitetos – FNA
National Federation of Architects – FNA
Federação Internacional Imobiliária - FIABCI Rio
International Real Estate Federation – FIABCI Rio
Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio de Janeiro
Institute of Architects of Brazil - Rio de Janeiro Department
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Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos - ONU Habitat Brasil
United Nations Human Settlement Programme – UN Habitat Brasil
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