
PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO DE 2020 
 
 

Exposição “Marcel Gautherot – registros modernos da invenção da Pampulha: depois e 

além” 

 
Esta exposição apresenta uma seleção de imagens do fotógrafo f rancês Marcel Gautherot, 

gentilmente cedidas pelo Instituto Moreira Salles, além de livros, revistas, vídeos e documentos 

acerca de sua obra. Gautherot é conhecido por fotografar a construção de ícones da arquitetura 

moderna, assim como cenas da população e cultura brasileiras. A mostra traz aos belo -horizontinos 

e visitantes da Pampulha uma produção artística de relevância internacional, que se relaciona com a 

história do modernismo no país, enaltecendo a vocação da Casa do Baile como Centro de 

Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. 

 
Local: Casa do Baile - Centro de Referência da Arquitetura, Urbanismo e Design 

Endereço: Av. Otacílio Negrão, 751, São Luiz, Pampulha 

Período expositivo: 9 de dezembro 2020 a 1 de agosto de 2021 

Visitação gratuita mediante agendamento. De quarta a domingo, das 11h às 18h. 

Agendamentos: http://pbh.gov.br/reaberturamuseus/ 

Informações: www.pampulhaterritoriomuseus.com.br 

Telefone: (31) 3277-7443 

E-mail: cb.fmc@pbh.gov.br 

Facebook da Casa do Baile 
 

 
Projeção de Pílulas Museais 

A fachada do edif ício Araguaia (Centro) recebe uma série de projeções com imagens históricas que 

lembram o período modernista em Belo Horizonte, em especial na Pampulha, de autoria do Marcel 

Gautherot – fotógrafo em exposição na Casa do Baile. Além das imagens históricas, as projeções 

ainda contarão com fotos do acervo do Museu de Arte da Pampulha. 

 
Data: 11 de dezembro de 2020 

Horário: das 19h às 22h 

Local: Edif ício Araguaia 

Endereço: Av. Augusto de Lima, 104, Centro 

 

Exposição "Gráfico Grafia" 

Destacando o acervo do Museu de Arte da Pampulha e sua missão de fomentar a produção artística 

contemporânea, a exposição “Gráfico Grafia” apresenta uma seleção de obras gráf icas do museu, 

ao lado de importantes itens do Museu Histórico Abílio Barreto e de produções de artistas 

convidados. Em seu conjunto, a exposição irradia grafismos compostos com recursos das artes 

visuais e do design, e propõe uma ref lexão acerca das linguagens e manifestações gráf icas 

contemporâneas e suas influências no tecido urbano e social de Belo Horizonte.  

 
Local: Museu Histórico Abílio Barreto 

Endereço: Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim 

Período expositivo: 12 de dezembro de 2020 a 28 de novembro de 2021 

http://pbh.gov.br/reaberturamuseus/
http://www.pampulhaterritoriomuseus.com.br/
mailto:cb.fmc@pbh.gov.br
https://www.facebook.com/casadobaile.bh/


Visitação gratuita mediante agendamento. De quarta a domingo, das 11h às 18h. 

Agendamentos: http://pbh.gov.br/reaberturamuseus/ 

Informações: www.pampulhaterritoriomuseus.com.br 

Telefone: 55 (31) 3277-8573 

E-mail: mhab.fmc@pbh.gov.br 

Facebook do Museu Histórico Abílio Barreto 
 
 

 

Contação de História - As Aventuras de Niara 

As aventuras de Niara é uma microssérie dividida em 3 episódios que narra a história de Niara, uma 

garotinha que constrói um vilarejo com base nas suas emoções. As narrativas foram elaboradas a 

partir do livro "Acorn" de Yoko Ono. 

 
Tipo de atividade: virtual 

Data: 13, 14 e 15 de dezembro de 2020 

Horário: a partir das 10h 

Site da Pampulha Território Museus 

 
Oficina Virtual – Desenhografia, Poema Visual 

O Museu Casa Kubitschek recebe a oficina virtual "Desenhograf ia, Poema Visual". A partir de 

elementos textuais, como graf ismos, recorte de jornais e revistas, letras e poemas impressos, a 

convidada Circe Clingert em colaboração com a artista Thyana Hacla, elabora novas escritas que se 

reconf iguram em imagens. 

 
Tipo de atividade: virtual 

Data: 16 de dezembro de 2020 

Horário: a partir das 10h 

Site da Pampulha Território Museus 

 
Inventário Poético do Jardim I - Construindo um herbário em potes 

O Museu Casa Kubitschek desenvolve com seu corpo de estagiários um trabalho formativo e um 

convite ao desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas de atuação do museu. Os estagiários 

têm a oportunidade de investigar as minúcias da arquitetura modernista, das obras de arte que 

compõem o acervo do museu, dos jardins de Burle Marx, e do entorno. Mayra Luiza, estagiária em 

mediação do MCK, convida o artista Pedro Ton para desenvolver dois Herbários, um em potes de 

vidros e outro no formato de um caderno com as próprias plantas coletadas. 

 
Tipo de atividade: virtual 

Data: 18 de dezembro de 2020 

Horário: a partir das 10h 

Site da Pampulha Território Museus 

 
Inventário Poético do Jardim II - Construindo um caderno de plantas 

O Museu Casa Kubitschek desenvolve com seu corpo de estagiários um trabalho formativo e um 

convite ao desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas de atuação do museu. Os estagiários 

têm a oportunidade de investigar as minúcias da arquitetura modernista, das obras de arte que 

http://pbh.gov.br/reaberturamuseus/
http://www.pampulhaterritoriomuseus.com.br/
mailto:mhab.fmc@pbh.gov.br
https://www.facebook.com/MuseuHistoricoAbilioBarreto.MHAB/
http://portalbelohorizonte.com.br/pampulhaterritoriomuseus/
http://portalbelohorizonte.com.br/pampulhaterritoriomuseus/
http://portalbelohorizonte.com.br/pampulhaterritoriomuseus/


compõe o acervo do museu, dos jardins de Burle Marx, do entorno e o que mais lhe interessarem, 

muito impulsionados por sua área de formação. Mayra Luiza, estagiária em mediação do MCK, e o 

artista Pedro Ton mostram passo a passo de como o espectador pode desenvolver sua própria 

coleção de plantas em vários formatos poéticos possíveis utilizando um caderno, livro, revista e 

outros objetos de papéis como suporte. 

 
Tipo de atividade: virtual 

Data: 19 de dezembro de 2020 

Horário: a partir das 10h 

Site da Pampulha Território Museus 

 
  Serviços 

Pampulha Território Museus 

Arte, design, arquitetura, urbanismo e paisagismo cultural 

Programação gratuita 

Data: 12 dezembro de 2020 a 12 dezembro de 2021 

Locais: Museu de Arte da Pampulha - MAP, Museu Casa Kubitschek, Casa do Baile e Museu 

Histórico Abílio Barreto 

 

http://portalbelohorizonte.com.br/pampulhaterritoriomuseus/

