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A Covid-19 tem sido um dos mais difíceis desafios da história recente do
Brasil, com impactos severos na saúde
e na economia. No campo da cultura, os
efeitos também foram danosos. Desde

Mensagem da
Presidência

que a pandemia se instalou no país, em
março do ano passado, artistas, produtores, espaços culturais e toda a cadeia
de produção do setor foi tomada pela
incerteza e pela ameaça constante de

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

O Itaú Cultural
atuou
rapidamente
para dar fôlego
à cultura e levar
suas atividades
para o ambiente
virtual

paralisia das atividades.
Em outra frente, investimos na ampliaEm meio a este cenário desolador, o

ção da nossa oferta de programas de

Itaú Cultural atuou para apoiar a ca-

formação, com a criação da Escola Itaú

deia de produção do setor e intensifi-

Cultural, plataforma que passou a ofe-

cou suas iniciativas nas plataformas

recer de forma contínua e concentrada

digitais, atendendo aos novos padrões

cursos livres na área da cultura. Ainda

de distanciamento social e interrupção

no campo da formação, o Itaú Cultural

das atividades presenciais.

estruturou parcerias com instituições
de referência como a Universidade Fe-

Para contribuir no esforço de apoiar os

deral do Rio Grande do Sul (UFRGS), o

artistas, que se viram sem trabalho de

Insper, a Arq.Futuro e a URBAM-EAFIT

uma hora para outra, criamos o edital

(Medellín), e o Instituto Singularidades

Arte como respiro: múltiplos editais de emer-

para oferecer programas de mestrado

gência, que contemplou 1.100 trabalhos

e de pós-graduação.

nas áreas de Cênicas, Música, Artes Vi-
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suais, Poesia Surda, Literatura e Audio-

Para cobrir a lacuna de dados no setor

visuais, logo na primeira fase de sus-

cultural, a instituição se dedicou tam-

pensão social. Também seguimos com

bém a produzir indicadores e infor-

intensa atividade no ambiente web,

mações para dar balizas à indústria e

ofertando diversificada programação

às políticas públicas, com a criação do

para adultos e crianças, amplificando o

Painel de Dados da Economia Criativa,

acesso a experiências culturais, impor-

que apontou a perda de mais de 440 mil

tantes para o bem-estar, a qualidade de

postos de trabalho formais e informais

vida e a saúde mental do público.

na indústria criativa em 2020.
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Com este repertório de iniciativas, pro-

bre os hábitos de leitura entre os bra-

curamos dar uma resposta concreta

sileiros, em conjunto com o Instituto

aos desafios da pandemia, reafirmando

Pró-Livro; iniciamos o mapeamento

nosso espírito público e nosso compro-

de projetos de formação de leitores e

misso com a arte e a cultura. A missão

mediadores de leitura em todo o Bra-

não poderia ter sido mais desafiadora

sil, em conjunto com PUC-Rio; e reali-

neste primeiro ano em que estive à fren-

zamos extensa pesquisa inédita com o

te da presidência do Itaú Cultural, após

DataFolha sobre os novos hábitos de

a brilhante gestão de Milú Villela, que

consumo cultural no país.

tornou mais plural a Instituição. Cum-

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Agência Ophelia

Também desenvolvemos pesquisa so-

primos esta jornada pensando em fazer
Nos períodos em que foi possível, o

o melhor pelo Brasil, ao lado de institui-

Itaú Cultural também se voltou às ati-

ções das quais também participo, como

vidades presenciais, cercadas de todos

MASP, Fundação Bienal e MAM SP, entre

os cuidados sanitários recomendados

tantas outras que lutam bravamente

pelas autoridades de saúde. Foi neste

pela cultura brasileira.

contexto que inauguramos exposições
emblemáticas como a retrospectiva da
obra da artista Beatriz Milhazes, em
projeto conjunto e inédito com o MASP,
transportadas para o virtual.
No campo da governança, o ano tam-

Felipe Gombossy

e a Ocupação Lima Duarte, também

bém foi profícuo, apesar dos desafios
da pandemia. O Itaú Cultural, que desde 2019 passou a integrar a Fundação
Itaú para Educação e Cultura, avançou
no objetivo de garantir a perenidade de
suas ações e de seu legado, em história
que se iniciou em 1987 por iniciativa de
meu pai, Olavo Setubal. Estamos agora
mais fortalecidos em nosso propósito
de democratizar o acesso à cultura, fomentar a arte e promover formação em
temáticas do setor.
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Alfredo Setubal
Presidente do Itaú Cultural e do Conselho
da Fundação Itaú para Educação e Cultura
Presidente do Comitê de Responsabilidade
Social do Itaú Unibanco
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MENSAGEM DA DIRETORIA

Em 2020, o Itaú Cultural precisou reinventar, da noite para o dia, a forma de
apresentar a sua programação. Diante
da ameaça de contaminação e das recomendações das autoridades sanitárias,
exposições, apresentações de música,

Mensagem
da Diretoria

teatro, dança, cinema, programação
infantil, não poderiam mais ser exibidas de forma presencial. Teve início,
assim, um aprofundamento da atuação
no campo digital, valendo-se de toda a
expertise acumulada ao longo dos anos.
Em 17 de março, a sede foi fechada, e
todos os 167 colaboradores passaram a
trabalhar em home office.

Mais de 500
atrações foram
transmitidas
nas plataformas
digitais, com
recorde de
audiência

Rapidamente, todas as atividades mi-
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graram para as plataformas online.

A este recorde, se somaram mais de

Após um início de ano dentro da nor-

16 milhões de visualizações no YouTu-

malidade, com atrações como a_ponte,

be, convertido em palco de atrações

Fim de Semana em Família e abertura da

culturais, debates, cursos, numa ava-

Ocupação Rino Levi, nos meses de janeiro

lanche de informações e atividades

e fevereiro, a recém-inaugurada mos-

voltadas para os espectadores em

tra Sandra Cinto: das Ideias na Cabeça aos

suspensão social. Logo no início desta

Olhos no Céu, em março, foi transposta

jornada, o Itaú Cultural também focou

para o meio digital, dando a largada da

seus esforços no suporte aos artis-

maratona que passaria a oferecer a to-

tas, que foram duramente afetados

talidade da programação no ambiente

em todo o país. A instituição lançou o

virtual no site da instituição e em seu

edital Arte como respiro: múltiplos editais

canal no YouTube. De março a dezem-

de emergência, que contemplou 1.100

bro, mais de 500 atrações foram trans-

trabalhos em diversas áreas de expres-

mitidas, alcançando, no ano, a histórica

são, e o Festival Arte como Respiro, para

audiência de 46,5 milhões de acessos

apresentar os projetos selecionados.

únicos no site da instituição e na Enci-

O Itaú Cultural lançou, ainda, uma am-

clopédia de Arte e Cultura Brasileiras.

pla programação para adultos e o públi-

[Ver destaques na próxima página].

co infantil, no projeto Palco Virtual, com
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cas, uma programação exclusiva para os
pequenos na plataforma IC para Crianças,
e visitas virtuais às exposições. A tradicional mostra Todos os Gêneros também

IC PARA CRIANÇAS

157 vídeos
416 mil visualizações

migrou para o ambiente digital.

dade, às repercussões no campo da

leitura no Brasil, além de iniciar o ma-

saúde, como também a compreensão

peamento de espaços de leitura, em

da necessidade de entender a arte e

parceria com PUC-Rio.

a cultura como ainda mais essencial
na construção do sujeito e no forta-

Seguindo a sua vocação no segmento da

lecimento de uma sociedade mais hu-

formação, O Itaú Cultural intensificou a

manista. Esperamos que, em meio a

oferta de cursos de ensino a distância

todo sofrimento e dificuldades, nossos

(EAD), numa jornada que culminou na

esforços tenham trazido alívio, espe-

inauguração, em novembro, da Escola

rança, resiliência e aprendizados, sob

Itaú Cultural. Ainda no campo acadêmi-

a ótica de produzir ações considerando

co, a instituição fez parcerias com a Uni-

sempre a natureza de espírito públi-

versidade Federal do Rio Grande do Sul

co da instituição, para todos que nos

(UFRGS), para mestrado em economia e

acompanharam nesta jornada e conos-

em 23 mostras. Conteúdos exclusivos

política da cultura e indústria criativas,

co compartilharam o amor pela cultura,

foram produzidos para o site e seções

e com o Insper e Arq.Futuro, para uma

esse amálgama que nos une e nos dá

pós-graduação em Urbanismo Social.

força para lutar por dias melhores.

Também foram criadas mais duas séries de podcasts: Paiol Literário e Rumos
Possíveis, que se somaram aos três programas que já estavam na grade e que
seguiram ganhando novos episódios.
A programação de cinema online também foi ampliada, exibindo 125 filmes

nasceram na pandemia, como a coluna
de entrevistas Um Certo Alguém, com

LIVES

32 encontros
1,6 milhão
de pessoas alcançadas

283 mil visualizações
MOSTRA DE FILMES

125 filmes
23 mostras
156 mil plays

Com o Instituto Singularidades, o Itaú
Cultural estruturou uma especialização

Por fim, minha gratidão a toda equipe

em gestão cultural contemporânea e

do Itaú Cultural que, fruto do seu senti-

o curso de extensão Culturas Surdas na

mento de militância pela instituição e o

Contemporaneidade. Em outubro, quando

profundo envolvimento com a causa da

jornalista Cassiano Viana e 12 fotógra-

a pandemia parecia arrefecer, a cidade

cultura, permitiu que o Itaú Cultural cum-

fos de várias partes do globo. De maio

de São Paulo mudou para a fase verde,

prisse com serenidade, energia e deter-

e a sede pôde reabrir suas portas, re-

minação o seu “belo fazer artístico”.

Literatura em tempos de pandemia, com
o escritor Luiz Ruffato, e o projeto Relatos sobre a Covid-19, Marco Zero, com o

a agosto, como dirigente da instituição, eu também participei de uma série
de conversas intituladas Diálogos Itaú
Cultural, com personalidades do mundo
da cultura brasileira, por meio de lives
ou gravações, exibidas às quartas-fei-

PALCO VIRTUAL

64 apresentações
12.502 acessos
12 mil visualizações

ras. Em paralelo, o Itaú Cultural encabeçou iniciativas para constituir informações sobre o setor cultural. Com o
DataFolha, realizou pesquisas sobre o
comportamento e o consumo de cultura durante a pandemia. Por meio do
Observatório Itaú Cultural, lançou um
Painel de Dados sobre a economia criativa e com o Instituto Pró Leitura fez

tomando a apresentação presencial das
mostras de Sandra Cinto e Rino Levi. Nos
meses consecutivos, foram abertas as
exposições Ocupação Lima Duarte e Beatriz
Milhazes: Avenida Paulista. Mas a lição já

Denise Andrade

depoimentos de 30 artistas; a série
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extensa pesquisa sobre os hábitos de

MENSAGEM DA DIRETORIA

Agência Ophelia

apresentações de música e artes cêni-

estava apreendida e a instituição man-

PODCAST

171 episódios
5 programas
6.153 seguidores
no Spotfy

teve o ritmo em seu site, redes e páginas
no YouTube e Facebook, incorporando o
ambiente virtual como novo espaço de
atuação da cultura.
A pandemia deixou marcas que serão
observadas ao longo desta década.
Desde questões relativas à desigual-

Eduardo Saron
Diretor do Itaú Cultural
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Destaques
mês a mês

EDITAIS ARTE COMO RESPIRO
(anúncio dos selecionados)

jun

Divulgação

PALCO VIRTUAL
(lançamento)

jul

Luana Proença

FESTIVAL ARTE
COMO RESPIRO

Felipe Giubilei

jan

(lançamento)

ago

A_PONTE: CENA DO
TEATRO UNIVERSITÁRIO

Anna Carolina Bueno

TODOS OS GÊNEROS: MOSTRA
DE ARTE E DIVERSIDADE

• Fim de Semana em Família

(abertura)

fev

set
PESQUISA RETRATOS
DA LEITURA NO BRASIL

OCUPAÇÃO
RINO LEVI

Everton Ballardin

mar
SANDRA CINTO
Caio Gallucci

(lançamento)

out

Diego Cruz

(abertura)

Agência Ophelia

SANDRA CINTO
E RINO LEVI
(retomada das atividades presenciais)

(abertura da exposição)

nov
ESCOLA
ITAÚ CULTURAL

• Fechamento da sede devido à pandemia

abr
ARTE COMO RESPIRO: MÚLTIPLOS
EDITAIS DE EMERGÊNCIA

dez

• Migração da exposição Sandra Cinto e
Ocupação Rino Levi para o ambiente
virtual

BEATRIZ MILHAZES

(lançamentos)

(lançamento)

• Ocupação Lima Duarte
(abertura com visitas agendadas)

(abertura da exposição com
visitas agendadas)

• Painel de Dados do Observatório Itaú Cultural
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DESTAQUES MÊS A MÊS

mai

Andre Seiti
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Divulgação

Exposições
e Ocupações
Espaços físico
e virtual
abraçaram
mostras
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Noites
de Esperança
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Alinhada com as demais áreas de expressão, Artes Visuais intensificou a
produção de materiais e conteúdos sobre esta mostra. Entre eles, O Universo
Poético da Obra de Sandra Cinto e a Biblioteca do Amor, realizado pela Enciclopédia,
e uma entrevista da artista para o site.
“A obra deve dialogar com a arquitetura

EXPOSIÇÕES E OCUPAÇÕES

Ding Musa

As exposições
de Sandra Cinto
e Beatriz Milhazes
ganharam visita
virtual e a Ocupação
Rino Levi teve
desdobramentos
digitais

Partitura 2014

OCUPAÇÃO RINO LEVI
MOSTRA SANDRA CINTO

Anna Carolina Bueno

e com o entorno”, diz, ali, Sandra Cinto.

Para que o público pudesse continuar acessando os conteúdos desta exposição, após

Como consequência do fechamento

tinha liberdade de movimentação pelos

a sua interrupção, esta mostra ganhou dife-

da sede no dia 17 de março, devido à

ambientes, enquanto a artista comen-

rentes desdobramentos digitais. Por meio

pandemia, a mostra Sandra Cinto: das

tava seu processo de criação e referên-

do site e do canal do Youtube, o público

Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu, com

cias, deixando-se também, por vezes,

conferiu mais de 10 vídeos migrados da ex-

curadoria de Paulo Herkenhoff, e a

perder-se em devaneios, transbordan-

posição, com recortes da trajetória de Levi,

Ocupação Rino Levi, aberta em 29 de

do seu lado poético e sensível.

como a arquitetura e o paisagismo, metodologia de trabalho, escritório de arquitetura,

fevereiro, foram interrompidas pre-
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Legendas no Itaú
Cultural Lum et
essequi ut ipsam,
qui officitibusa
hilliqui reto

cocemente. A exposição de Sandra

Para a realização desta visita online,

verticalização de São Paulo e os cinemas de

Cinto havia permanecido apenas seis

o Núcleo de Audiovisual e Literatura

Rino Levi e, ainda, uma visita virtual ao Cine

dias em cartaz.

se baseou em textos e entrevistas de

Universo, projetado por ele e construído en-

dos pela instituição. As maquetes táteis e os

Sandra Cinto. Neste diálogo entre o seu

tre 1936 e 1939. Quatro filmes, quatro docu-

materiais em Braille eram higienizados pelos

O Itaú Cultural tomou medidas rápidas

pensamento e o visitante, por meio da

mentários e uma ficção integraram a mostra

monitores do Itaú Cultural, antes e depois do

para minimizar a mudança de planos.

tela, por exemplo, foram exploradas

online Metrópole em Construção.

manuseio pelo público. As visitas passaram

A exposição panorâmica de 30 anos

pausas mais longas em determinados

da produção de Sandra Cinto ganhou,

espaços e elaborada uma paisagem

Com a reabertura, a Ocupação seguiu até

a partir de 9 de abril, possibilidade de

sonora, com sons de água, propor-

8 de novembro, com a adoção de protoco-

visita virtual, com narração da pró-

cionando uma verdadeira imersão em

los e medidas de segurança. Tablets foram

Esta Ocupação permaneceu aberta por 33

pria artista. Por meio de uma câmera

seu universo. Essa forma de visitação

substituídos por QrCode, fones de ouvido

dias e teve um total de público presencial

que captava os três pisos que compu-

resultou em 9.772 visualizações e mais

foram trocados por plugs para o uso de fo-

de 16.091 pessoas. As visualizações de pá-

nham a mostra em 360°, o visitante

de 376 horas de exibição.

nes pessoais ou descartáveis, disponibiliza-

ginas chegaram a 15.536.

a ser agendadas previamente, com tempo
máximo de duração de duas horas.
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MOSTRA BEATRIZ MILHAZES

Itaú Cultural após a reabertura presencial em outubro de 2020: Ocupação Lima

Beatriz Milhazes: Avenida Paulista foi

Duarte e Beatriz Milhazes: Avenida Paulista.

inaugurada em dezembro com a inclu-

A primeira foi toda remodelada a partir

são das medidas protocolares sanitá-

dos protocolos sanitários decorrentes

rias. A mostra realizada em conjunto

da pandemia de Covid-19. Na segunda,

pelo Itaú Cultural e o Museu de Arte

foram introduzidas as recomendações

de São Paulo (MASP) segue em cartaz

das autoridades sanitárias. Ambas tive-

até 4 de julho de 2021. A mostra per-

ram ampliados os conteúdos online.

corre a produção da artista entre 1989

EXPOSIÇÕES E OCUPAÇÕES

Silvana Garzaro

Duas exposições foram inauguradas no

a 2020, com 170 obras, sendo a maior
exposição de Beatriz já vista pelo pú-

OCUPAÇÃO LIMA DUARTE

blico. A curadoria é de Ivo Mesquita,
pelo Itaú Cultural e de Adriano Pedro-

Antes da pandemia, a expografia pen-

sa e Amanda Carneiro, pelo Masp.

sada para a Ocupação Lima Duarte pelo
cenógrafo Kleber Montanheiro e a curaManuel Águas & Pepe Schettino

doria dos núcleos de Artes Cênicas e de
Enciclopédia da instituição trazia um
espaço expositivo realista com interação e livre circulação do público. As circunstâncias mudaram e o toque deixou
de ser direto para ser digital. A mostra
foi apresentada por meio de telas com
fotos, vídeos e áudios, alinhada a um roteiro da vida do homenageado, assinado

Ocupação
Lima Duarte
foi remodelada
a partir dos
protocolos
sanitários

pelo roteirista de cinema Daniel Veiga,
com ambientação sonora levando a uma

Devido às medidas restritivas, a mostra

experiência imersiva e contemplativa.

recebeu, de 11 de dezembro até o final
de 2020, 568 pessoas. Em ambiente vir-

Uma mostra online de filmes de Lima

tual, teve 15.584 visualizações e mais

Duarte foi apresentada no site do Itaú

de 779 horas de exibição.

Cultural, assim como conteúdos exclusivos da Ocupação.

O site do Itaú Cultural também traz
conteúdo diverso sobre esta exposi-

Noites Nômades
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A Ocupação permaneceu aberta por

ção, como uma visita guiada por Mes-

30 dias com público presencial de 878

quita ou uma visita em 360°, além de

pessoas. No site foram obtidas 55.518

minidocumentário sobre a artista, que

visualizações de páginas únicas.

integra a exposição.
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Logo nos primeiros dias de lockdown,
a classe artística e os profissionais da
cultura vislumbraram o cenário que
estava por vir, com o fechamento de
cinemas, casas de espetáculos, museus,
entre outros equipamentos do gênero.
Esses profissionais se viram obrigados
a atuar is oladamente e muito s
perderam sua fonte de renda. O Itaú
Cultural agiu rápido: três semanas após
a decretação da chegada da Covid-19

Múltiplos
editais de
emergência

ARTE COMO RESPIRO: MÚLTIPLOS EDITAIS DE EMERGÊNCIA

Arte como
respiro

Iniciativa
ajudou a mover a
roda de geração
de recursos
na economia
criativa

ao Brasil, a instituição, conectada com
o amplo movimento espontâneo de
criação online, lançou Arte como respiro:
múltiplos editais de emergência através de
seu site, com a finalidade de acolher e
abrir frentes de trabalho.
As convocatórias ocorreram de abril a
junho. A iniciativa ajudou a mover a roda

CÊNICAS
As inscrições tiveram início em 6 de
abril, para projetos de circo, dança e
teatro. Dos mais de 7,2 mil inscritos,
foram selecionados 200 trabalhos
de 25 estados, divididos nos eixos
Trabalhos produzidos na quarentena e
Espetáculo cênico completo já gravado –
considerando critérios poéticos, apuro
técnico, capacidade de realização
e maior possibilidade de recepção
de públicos. Todos os selecionados
receberam R$ 10 mil. No total foram
investidos R$ 2 milhões.

de geração de recursos na economia
criativa. Os editais abrangeram as
áreas de Cênicas, Música, Artes Visuais,

MÚSICA

Poesia Surda, Literatura e Audiovisual.
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De 3.500 projetos inscritos, 1.100

Divididos nas categorias Autoral e

foram contemplados e receberam

Podcast, o edital recebeu mais de 12

R $ 4 , 8 5 m i l h õ e s b r u to s , c o m o

mil inscrições. Foram selecionados 200

remuneração pelo licenciamento dos

trabalhos dos 26 estados e Distrito

direitos autorais.

Federal, e destinados R$ 5 mil para cada
23

Divulgação

Divulgação

Língua Brasileira de Sinais (Libras),
com legendas ou em Visual Vernacular
(VV) – recurso artístico próprio das
línguas de sinais. O edital era voltado
para pessoas surdas ou com deficiência
auditiva e maiores de 18 anos. Os
contemplados, vindos das mais diversas
regiões do país, receberam R$ 2,5 mil,
totalizando R$ 250 mil em investimento.
Destacaram-se trabalhos sobre o
mundo tomado pelo coronavírus e
empoderamento dos surdos nos mais
diferentes aspectos e gêneros.

LITERATURA
Filme Nostalgia,
do cineasta do
Espirito Santo,
Raphael Araújo.
O curta-metragem
integrou a
categoria Universos
Oníricos, do Festival
Arte como respiro
de Audiovisual.

um dos 160 projetos selecionados na

como per formances ou obras em

categoria Autoral, somando R$ 800 mil

videoarte finalizadas para visualização

em recursos. Já na categoria Podcast,

em plataforma de hospedagem aberta,

40 projetos foram escolhidos e cada um

e para obras realizadas em pintura,

recebeu R$ 2,5 mil, totalizando R$ 900

gravura, escultura e desenho. No eixo

mil para a área.

Série Fotográfica, foram selecionados

E s te c h a m a m e n to o fe r e c e u a s
categorias Escrita – prosa ou poesia

Descobertas e/ou redescobertas foi o tema

e Poesia Falada – vídeo, e propôs um

proposto aos criativos ou técnicos que

exercício de fabulação do futuro da

estivessem atuando no setor há no

humanidade na pós-pandemia. Foram

mínimo um ano. O edital teve 3.578

recebidas inscrições com temáticas

inscritos e 200 selecionados, oriundos

como feminismo, questões indígenas,

de 23 estados. A proposta pedia vídeos

raciais e de gênero e textos com humor.

finalizados com até três minutos, de

Foram selecionados 200 trabalhos de

ficção, documentário ou experimental.

autores de 24 estados com diferentes

Foram analisadas as áreas de atuação

perfis sociais, de escolaridade, étnicos

dos inscritos, a consistência do

e de gênero, de um total de 12.982

vídeo – e não a técnica, pois havia

desde que estivessem finalizados e

inscritos – 12.425 na categoria Escrita,

o entendimento das dificuldades

refletissem sobre temas ligados à

e 557 na categoria Poesia Falada.

de produção do momento-, além de

Os selecionados receberam R$ 2,5

critérios subjetivos, poéticos e que

mil, assegurando ao Itaú Cultural

representassem um quadro diverso

60 dos 2.276 inscritos. Os trabalhos
deveriam ter sido produzidos no período

ARTES VISUAIS
Neste edital puderam ser inscritos
trabalhos em quaisquer suportes,

suspensão social. O edital foi dividido

da pandemia, com fotos feitas sob essa
perspectiva. Os selecionados receberam
R$ 3 mil, totalizando R$ 600 mil, e ao
todo, 8.713 artistas se inscreveram.

POESIA SURDA

em dois eixos: Produção Artes Visuais, no
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AUDIOVISUAL

qual 140 foram contemplados, com

Foram selecionados 100 trabalhos

direitos não exclusivos de divulgação,

no que tange aos aspectos regionais,

6.437 trabalhos inscritos. Havia duas

de 247 inscritos. O poema deveria

exibição e difusão por até um ano

de raça, etnia e de gênero. O valor de

formas de inscrição, para trabalhos

estar finalizado e ser uma criação

após a assinatura do contrato. Foram

remuneração foi de R$ 3 mil, somando-

realizados na linguagem audiovisual,

individual, em formato de vídeo em

destinados R$ 500 mil para a iniciativa.

se R$ 600 mil investidos.

Filme Desapagar,
do cineasta
cearense Ed
Borges. Curtametragem exibido
na programação
de audiovisual
do Festival Arte
como respiro,
na categoria
Reminiscênciasparte 2.
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Sergio Silva

Festival Arte
como respiro

FESTIVAL ARTE COMO RESPIRO

Festival
trouxe ao
público um
conjunto
extraordinário
de visões sobre
a pandemia

Em julho, com os bons resultados dos
chamamentos para os editais Arte como
respiro, o Itaú Cultural decidiu expor
para o público a quase totalidade dos
trabalhos selecionados, dando início

Uma maratona
virtual para
expor a produção
dos editais de
emergência
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à série de apresentações virtuais dos
contemplados em todas as categorias,
que resultaram em um total de 42.120
Terror e Miséria
Núcleo Bartolomeu

acessos ao site e 26.084 visualizações
dos vídeos até o mês de dezembro.
Cênicas foi a primeira área de expressão
a estrear o formato, com uma série

A instituição deu início à maratona

de 200 apresentações dos trabalhos

de música no mês de setembro,

selecionados. Em uma maratona virtual,

quando se apresentou quase que

composta por peças de teatro, cenas

a totalidade dos 200 selecionados

teatrais, dança, circo e performances,

nas categorias Autoral e Podcast. A

para adultos e crianças, registrados

categoria Autoral ganhou formato

ante s ou durante o per íodo de

pocket-show, com três espetáculos

confinamento, cada um dos espetáculos

diários, gravados previamente, que

foi disponibilizado ao público por 24

ficavam disponíveis por 24 horas,

horas. As apresentações foram divididas

abarcando os mais variados gêneros,

em séries semanais, que ocorreram ao

como samba, rock, jazz, reggae, música

longo do segundo semestre.

brasileira e música instrumental.
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Daniel Barboza

FESTIVAL ARTE COMO RESPIRO

Divulgação
Divulgação

À esq. Yanna S. Porcino
(Poesia Surda); Abaixo,
Jogo de Damas (Cênicas);
À dir. O Mundo dos Fins
(Audiovisual)

Sabrina Paz

Jogo de Damas
(Cênicas)

lançada em dezembro, que reuniu

metragens de até 3 minutos de duração,

fotografias e obras de ar te, que
permaneceu disponível até março de

Os contemplados na categoria Podcast,

até 30 segundos, nos quais os autores

foi exibida em novembro e dezembro.

foram exibidos simultaneamente nas

narraram suas visões sobre como será

A edição audiovisual do Festival,

2021. Os trabalhos audiovisuais foram

a vida no pós-pandemia.

intitulada Descobertas e/ou Redescobertas,

exibidos em quatro mostras, com

selecionou documentários, ficções

recortes relacionados a performances

Já a edição Poesia Surda levou ao

e filmes experimentais realizados

e vídeos sobre questões da pandemia.

palco virtual da instituição poetas

com diversas técnicas e linguagens

Permaneceram no ar por um mês, a

foram lançados os recortes da edição

surdos que exploraram temas como

produzidos por pessoas de diferentes

partir da data de seu lançamento.

de literatura no site do Itaú Cultural,

o empoderamento surdo, negro e

perfis sociais, etnias e gêneros, das

reunindo trabalhos dos contemplados

feminino e abordaram questões

cinco regiões brasileiras.

da categoria Poesia Escrita (prosas e

relacionadas à Covid-19, resistência e

plataformas dos próprios artistas no
Spotify, YouTube e SoundCloud.
Nos meses de outubro e novembro,

28

A mostra de cinema online com curtas-

O festival trouxe ao público um
conjunto extraordinário de visões sobre
a pandemia, gerando provocações,

poesias), levando ao público cinco

território. As apresentações individuais

O segmento de artes visuais, por sua

compilações com textos sobre o mundo

ocorreram aos sábados, nos meses de

vez, foi dividido em dois formatos para

reflexões, encantamento e estímulos

no pós-pandemia, sob o ponto de vista

outubro, novembro e dezembro, em

apresentação no site do Itaú Cultural:

para ajudar a enfrentar o angustiante

de autores de todas as regiões do

vídeo. Todos os surdos se expressaram

o primeiro em mostras de vídeos,

processo de supensão social, revelando

país. A categoria Poesia Falada, levou à

na Língua Brasileira de Sinais – Libras

exibidas de setembro a novembro, e

o papel fundamental da arte para bem

plataforma online versos em vídeo de

– e em Visual Vernacular.

o segundo em uma publicação digital,

estar coletivo.
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PALCO VIRTUAL

Palco
Virtual

Três meses após o início do isolamento,
o Itaú Cultural concluiu a formatação
do Palco Virtual, estruturado de forma
que o espectador pudesse transformar
o ambiente doméstico em sala de espetáculos de música e cênicas.
Com uma variada programação que
começou em junho e se estendeu até
dezembro, a atração revezou a exibição
em tempo real de nomes da recente produção musical brasileira com apresentações em vídeo de grupos de vanguarda

Apresentações
ao vivo e gravadas
transformaram
o ambiente
doméstico em
sala de
espetáculos

do teatro, estreias e sessões fixas de
adultos e crianças, reconectando artistas e plateia aos novos formatos do

Divulgação

Música
e teatro
em casa,
para adultos
e crianças

leituras e encenações, com opções para

fazer artístico. No total, foram 64 apresentações e 12.502 acessos e 11.996
visualizações de todo o país aos vídeos.
As apresentações ao vivo se deram pela
plataforma Zoom, com acesso gratuito
disponibilizado pela plataforma Sympla.

MÚSICA
O núcleo de música do Itaú Cultural optou por apresentações ao vivo,
como forma de manter a vibração característica das salas de espetáculo: o
modelo é mais espontâneo, consegue
transmitir o mood dos artistas nas interações com o público.
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Amanda Maria
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e Leandro Cabral

PALCO VIRTUAL

Arthur Medeiros

Roberto Setton

Augusto Pessoa
Divulgação

Carroça de
Mamulengos

O Itaú Cultural apresentou 10 lives
no período, com intérpretes, compositores e instrumentistas de vários

Fim de Jogo
Renato Borghi

pontos do país, com múltiplos estilos,
para todos os gostos. Os artistas selecionados fizeram pontes entre jazz e
música popular brasileira, rock e frevo,
expuseram narrativas pretas com pon-

ESPETÁCULOS
PARA ADULTOS

tos da ocupação africana em território

Com recortes distintos a cada mês, o

brasileiro, mesclaram o erudito à MPB,

público adulto contou com farta pro-

jazz com folk e música caipira brasilei-

gramação virtual de cinema, literatura

O pacote de cênicas disponibilizou ain-

ra, punk rock com reggae, e mostraram

e teatro. Foram exibidos desde curtas

da para o público leituras e dramatur-

releituras da bossa nova.

baseados em clássicos em formato de

gias negras, adaptações teatrais em

toymovies, do projeto Quarentena Fil-

homenagem aos 15 anos do Grupo 3

mes, a encenações divididas em cin-

de Teatro; texto de Hilda Hilst sobre

co episódios, como no caso de Fim de

Auschwitz; leituras de Helena Ranaldi

Jogo, de Samuel Beckett, com o ator e

e Maria Fernanda Cândido; estreia de

autor Renato Borghi.

Só, com os atores que integraram a

CÊNICAS
PARA CRIANÇAS
Aos finais de semana, de junho a no-

Suma Daqui,
Menino

32

Mulheres da Areia
Christiane Tricerri

primeira formação do grupo Os Fofos

vembro, o público infantil pôde usufruir

A programação incluiu também a es-

Encenam; e apresentação do encontro

de uma programação que tratava, de

treia da websérie do Grupo 3 de Teatro

Complexo Sul, plataforma de intercâm-

forma inteligente e instigante, questões

e a atriz Christiane Tricerri encenando

bio internacional de artistas da cena

como ciência e relacionamentos inter-

Frida Kahlo, Viva la Vida, nos 42 anos do

teatral, que neste ano, teve como foco

pessoais. Ao longo do semestre, foram

Teatro do Ornitorrinco, e em leitura de

a linguagem palestra-performance.

oferecidos 33 espetáculos de teatro vol-

Mulheres da Areia, de Humberto Robles,

Entre peças gravadas e lives, o Itaú Cul-

tados para esse público.

sobre feminicídio.

tural exibiu 36 trabalhos durante 2020.
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AUDIOVISUAL

Audiovisual

A oferta de mostras audiovisuais, que
já vinha crescendo substancialmente
no ambiente vir tual nos anos
anteriores, deu um grande salto nas
plataformas do Itaú Cultural com o
surgimento da pandemia. O aumento
se deu tanto na variedade de estilos
como de títulos, com a exibição de

Aumento
na oferta de
títulos, estilos
e temáticas
para todos
os públicos

125 filmes em 23 mostras, chegando
à marca de 156.464 visualizações.

Em maio, foi a vez da Mostra de
Animação para Crianças para a web, com

Filmes em
streaming para
todas as idades

No período, o Núcleo de Audiovisual

10 curtas-metragens de produção

e Literatura produziu e dirigiu a série

nacional. Em dezembro, em sinergia

A Vida Começa, com quatro episódios;

com a Ocupação Lima Duarte, foram

acolheu antigas parcerias em sua

exibidas cinco produções que

plataforma online, como o Festival É

marcaram a brilhante carreira do ator

Tudo Verdade e a Mostra Internacional

no cinema nos últimos 45 anos.

de Cinema, dois grandes sucessos de
público cativo das salas de cinema que
precisaram migrar para a internet, além
de outras parcerias com importantes
festivais, como o forumdoc.bh.

MOSTRAS COM
CURADORIA
DO ITAÚ CULTURAL

A plataforma de audiovisual exibiu
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ainda quatro filmes brasileiros da

Os filmes que inspiraram o curso EAD

re cente produção que re trat am

Projeções – Linguagem e Processos Criativos

temas contemporâneos premiados

no Cinema Brasileiro Contemporâneo, re-

internacionalmente, na mostra Brasil

sultaram em um recorte da mostra Pro-

Cinema Agora!.

jeções – Cinema Brasileiro Contemporâneo. O
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AUDIOVISUAL

Laura Monteiro

Núcleo também se incumbiu de fazer a

sete curtas-metragens de histórias

curadoria de outras seis mostras com

registradas entre os anos de 2012 e

recortes específicos. Em abril, Eu no

2020. A desigualdade social, o racis-

Espaço / O Espaço em mim, trouxe oito

mo estrutural, a falta de representa-

filmes de seis estados das regiões

tividade e a força do amor, são alguns

Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste,

dos temas presentes nas obras; como

com obras que se baseiam em histórias

opção para as crianças, o Cine Curti-

que os próprios lugares contam – do

nhas, série infantil que acompanhava a

ponto de vista particular, histórico ou
documental; Mostra Amorosa de Cinema,
com quatro filmes brasileiros exibidos
em junho, ao longo da semana do Dia
dos Namorados, que abordam as relações de afeto nas mais diversas situações e consequências.
Sete curtas e três longas-metragens de
produções notáveis da animação brasileira produzidas nas últimas quatro décadas compõem a mostra Álbum Animado
de Bestiários, que trazem animais reais ou
fantásticos que metaforizam a sociedade contemporânea; Questões como

O Itaú Cultural
exibiu 125
filmes em
23 mostras,
chegando
à marca de
156.464
visualizações

abandono, redescobertas, dificuldades
financeiras e perdas de entes queridos
compõem a temática da mostra Poética

programação presencial Fim de Semana

da Velhice. Foram três curtas e dois lon-

em Família desde 2014 (adaptada para

gas-metragens, de produções brasilei-

a web em 2020) com a proposta de es-

ras da última década, protagonizados

timular o contato das crianças e pais

por atores consagrados, como Lima Du-

com o universo do cinema, foi disponi-

arte, Léa Garcia e Maristela Chelala.

bilizada em streaming em outubro, mês
das crianças, abrindo a programação

Inabitáveis
Na mostra Projeções

36

Em setembro, a instituição levou ao

do Palco Virtual para crianças; em de-

ar o olhar feminino por trás das câ-

zembro, voltou com outros sete filmes

meras no ciclo Diretoras Mulheres, com

disponibilizados ao longo do mês.
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IC PARA CRIANÇAS

O desafio de migrar para o ambiente
virtual a pujante programação infantil

Divulgação

IC para
crianças

157 vídeos e
mais de 400 mil
visualizações
na maratona de
programação
infantil
que vigorava na sede do Itaú Cultural
foi cumprido com êxito em 2020. As
plataformas digitais da instituição abrigaram um total de 157 vídeos com foco
em crianças, que tiveram 415.599 visualizações de maio a dezembro.
Desenvolvido para que os pequenos
tivessem boas opções de divertimen-

Entretenimento
e educação para
os pequenos
durante a
suspensão social

to em casa durante o período de suspensão social, o projeto IC para Crianças
criou atrações no site e no YouTube para
ocupar com qualidade o tempo da meninada, melhorando também o convívio

Ziza
Professora de ilustração

com suas famílias.
Com a possibilidade de uma maior interação entre irmãos, pais e avós, os vídeos

A atividade Vivências Musicais apre-

disponibilizados foram estruturados para

sentou às crianças e a toda a família

mexer o corpo e exercitar a mente, com

caminhos para explorar sons e ritmos

aulas de dança e de teatro, construção

através da criação de instrumentos e

de instrumentos musicais, manufatura

da descoberta de sonoridades.

de jogos e brinquedos, aprendizagem de
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técnicas de ilustração, estêncil, confec-

Até mesmo os bebês foram contempla-

ção de adesivos e álbuns de fotografia

dos com uma programação envolvendo

“desenhados”, entre muitas outras ativi-

música e relaxamento, com interação

dades elaboradas por educadores.

dos pais, em Outubro Brincante.
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manente, desde 2015, no Espaço Olavo

para as crianças, foi desenvolvido o

Setúbal, instalado em dois andares do

projeto Expedição Brasiliana, uma sé-

prédio do Itaú Cultural. Os itens lá exi-

rie em 19 episódios de espírito aven-

bidos retratam o país desde a chegada

tureiro direcionada a crianças, pais e

dos colonizadores e percorrem cinco

professores. Nessa trilha de apren-

séculos, mostrando diversas histórias

dizados, a cada novo episódio, foram

do Brasil, e serviram de parâmetro

oferecidas ferramentas para que as

para a viagem da garotada.

IC PARA CRIANÇAS

Divulgação

Ainda pensando no entretenimento

crianças pudessem confeccionar seus
próprios apetrechos, redescobrindo a

Os vídeos, em média com 15 minutos

casa onde moram ao explorá-la com

de duração, ganharam transmissão em

olhar investigativo e criativo.

Libras e com legendas e foram acompanhados de material complementar,
publicado no site, para amparar o roteiro de aprendizado.

Georgia Branco

A iniciativa foi inspirada na Coleção Brasiliana, que conta com exposição per-

Felpo Filva
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Cris Bosch
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O painel agrega dados de diferentes fon-

tados pela economia criativa e pelo

tes oficiais de informação como PNAD

segmento da cultura, em especial, é

Contínua, RAIS (Ministério da Economia),

a falta de dados. Em 2020, o Itaú Cul-

Pesquisa Anual de Serviços (PAS - IBGE),

tural atuou para sanar, em parte, esta

Pesquisa Industrial Anual (PIA – IBGE),

deficiência, produzindo levantamentos

Pesquisa Anual de Comércio (PAC - IBGE) e

e pesquisas para balizamento de deci-

SICONFI (Sistema de Informações Contá-

sões de gestores públicos e privados.

beis e Fiscais do Setor Público Brasileiro),

PESQUISAS, ESTUDOS & GERAÇÃO DE DADOS

Pesquisas,
estudos &
geração de
dados

Um dos grandes problemas enfren-

entre outros repositórios de indicadores.
O Observatório Itaú Cultural lançou a
primeira plataforma digital do país intei-

Na plataforma, o visitante encontra um

ramente dedicada à análise de dados da

ambiente intuitivo, amigável e ferra-

cultura e da economia criativa. O projeto

mentas para analisar informações de

fornece aos visitantes um arsenal de da-

16 diferentes variáveis, criando séries

dos, em três grandes eixos: emprego/em-

históricas, quadros comparativos e re-

presas, financiamento público e importa-

cortes por ano, região, estados e seto-

ção e exportação de produtos e serviços.

res específicos de atividade, permitindo
a geração de painéis sobre a economia
criativa, que representa 4% da receita
bruta total da economia brasileira.
Em outra frente, uma das pesquisas con-

Informações
para orientar
agentes
e políticas
públicas da
economia
criativa

duzidas foi Retratos da Leitura no Brasil, o
maior e mais completo levantamento sobre os hábitos de leitura no país, realizado em parceria com o Instituto Pró-Livro,
que ouviu oito mil indivíduos em todas as
capitais e as cinco regiões do país.
A pesquisa fez uma radiografia do leitor brasileiro, a partir dos cinco anos
de idade, medindo a intensidade, forma, limitações, motivação, condições
de acesso ao livro – impresso e digital,
fornecendo um rico repertório de dados para a formulação de estratégias
para estimular a leitura no país.
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adotados pelas instituições e equipa-

tural firmou acordo com a PUC-Rio e a

mentos culturais, o consumo de cul-

consultoria JCastilho para mapear pro-

tura durante a pandemia, as mudanças

jetos que promovem e incentivam a lei-

de hábitos ocorridas no período de

tura no país, com análise das metodolo-

suspensão social, o papel da internet

gias, tecnologias e práticas de incentivo

no consumo de cultura, entre outros

empregadas em escolas, bibliotecas, as-

pontos relevantes para o planejamen-

sociações de moradores, praças, igrejas

to dos gestores de empresas e institui-

e outros espaços do gênero.

ções que atuam no setor.

O mapeamento busca sistematizar

Em dezembro, foi lançado o estudo

as melhores experiências do gêne-

Dez Anos de Economia da Cultura no Brasil

ro existentes no Brasil. A captação

e os Impactos da Covid-19, com foco nos

primária de informações teve início

desafios impostos a agentes culturais

através da inscrição dos projetos no

pela pandemia, embasando a análise

site Brasil que Lê. Os pesquisadores da

com informações sobre os últimos dez

PUC-Rio aprofundarão as informações

anos de economia da cultura, conside-

com questionários e entrevistas em

rando a evolução histórica do setor. O

visitas aos projetos se houver con-

estudo aborda o financiamento públi-

dições sanitárias para as atividades

co, trabalhadores e empresas criativas

de campo. Ao todo, serão analisados

e comércio internacional de produtos e

pelo menos mil projetos de leitura, no

serviços criativos.

PESQUISAS, ESTUDOS & GERAÇÃO DE DADOS

Divulgação

Ainda no campo da leitura, O Itaú Cul-

decorrer de um ano, permitindo um
mapeamento histórico, geográfico e

Entre os tópicos, está o referente à

social dessas ações.

execução orçamentária por parte das
Secretarias Estaduais de Cultura em

Além destas iniciativas, o Itaú Cultural

2020, obtido por meio de pesquisa iné-

realizou no ano passado, em conjunto

dita realizada com gestores estaduais e

com o DataFolha uma grande pesquisa

focada na readequação dos orçamentos

para avaliar os hábitos de consumo de

em função dos protocolos de funciona-

cultura dos brasileiros na pandemia e as

mento no contexto da pandemia.

expectativas de retorno às atividades
presenciais. O levantamento ouviu, por

Com estas iniciativas, o Itaú Cultural

telefone, 1.521 indivíduos, de 16 a 65

acredita ter dado um passo decisivo

anos, em todas as regiões do país.

para aprimorar o sistema de informações sobre a cultura no Brasil. Com

Festival
Arte como respiro
Shakespeare Isolado
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A pesquisa trouxe informações fun-

indicadores extraídos da realidade é

damentais sobre o retorno às ativi-

possível definir diretrizes para o setor

dades presenciais, os protocolos que

e encontrar caminhos para fortalecer a

aos olhos do público deveriam ser

economia criativa no país.
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Além do cardápio variado de temáticas,

anos, o Itaú Cultural mantém um olhar

a grade oferece diferentes formatos

sobre pesquisa, educação e formação.

para os interessados, o que inclui cur-

Neste percurso, a instituição promoveu

sos a distância e híbridos (online/pre-

cursos, masterclasses, palestras, progra-

sencial), autoformativos e mediados.

mas de pós-graduação e mestrados,

Aqueles que frequentam no mínimo

especialização em gestão de políticas

75% das aulas, recebem certificado nas

culturais, cátedra das ciências, artes e

múltiplas modalidades.

ESCOLA ITAÚFORMAÇÃO
CULTURAL

Desde a sua criação, há mais de 30

tecnologia, entre outras iniciativas.

Formação

PARCERIAS

ESCOLA
ITAÚ CULTURAL

Para potencializar seu alcance e con-

Com a finalidade de oferecer de forma

importantes parcerias com o meio

permanente novos cursos de Educação a

acadêmico. Uma das alianças foi esta-

Distância e consolidar a atuação no seg-

belecida com a Universidade Federal

mento, em novembro de 2020, a institui-

do Rio Grande do Sul (UFRGS), para o

ção lançou a Escola Itaú Cultural – EIC,

Mestrado Profissional em Economia e Polí-

que estreou com seis cursos livres.

tica da Cultura e Indústrias Criativas. Para

teúdo, o Itaú Cultural firmou em 2020

as 30 vagas oferecidas para este curso

Plataforma
consolida três
décadas voltadas
ao ensino

Até o final de dezembro, a plataforma,

– nove dedicadas para ações afirmati-

que é inteiramente gratuita, como to-

vas de autodeclarados negros, indíge-

das as atividades oferecidas pelo Itaú

nas residentes no Brasil, pessoas com

Cultural, recebeu 8,2 mil acessos e mais

deficiência, pessoas com visto huma-

de 3,5 mil alunos de todo o país.

nitário/refugiado e pessoas travestis,
transexuais ou transgêneros – foram

A programação inicial contou com os

recebidas 764 inscrições.

cursos Introdução ao Teatro Essencial,
sobre o método criado por Denise

Outra parceria foi constituída com o

Stoklos; Culturas Surdas na Contempo-

Insper, Arq.Futuro e URBAM-EAFIT (Me-

raneidade: Criações e vivências Artísticas;

dellín), para a realização da Pós-gra-

Mediação Cultural Contemporânea; “En-

duação em Urbanismo Social – Gestão

treolhares: Arte e Algoritmo - Como Usar o

Urbana, Políticas Públicas e Sociedade, que

Processamento Digital na Criação de Poé-

concedeu 30 bolsas de estudo financia-

ticas?; Constelação das Artes: Histórias da

das integralmente pelo Itaú Cultural, 10

Música e Sonoridades Brasileiras; e Cons-

delas para lideranças comunitárias.

telação das Artes: História do Brasil em 12
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ingredientes e 1 dose, sobre a história

O curso recebeu 210 inscrições e 34

gastronômica brasileira.

alunos se matricularam. O grupo in-
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FORMAÇÃO

Agência Ophelia

da USP, pesquisadores, ar tistas,
produtores culturais e membros de
instituições culturais. Em outubro
de 2020, a titular idade pa s s ou
para o antropólogo Néstor García
Canclini, da Universidade Autônoma
Metropolitana da Cidade do México. As

cluiu estudantes vindos do Amazonas,

ações públicas do novo titular até o fim

Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas

do ano foram relacionadas a sua posse

Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio

online no canal do IEA, com 12 vídeos e

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa

2.127 visualizações.

Catarina e São Paulo.
Uma terceira parceria foi estabelecida

ENCICLOPÉDIA ITAÚ
CULTURAL DE ARTE
E CULTURA BRASILEIRAS

com o Instituto Singularidades, para a
oferta de 80 vagas para o curso EspeLee Kyung

cialização em Gestão Cultural Contemporânea: da Ampliação do Repertório Poético
à Construção de Equipes Colaborativas,
que recebeu 623 inscrições da Bahia,

Acima, curso de
Gestão Cultural;
Ao lado, Denise
Stoklos, curso
Introdução ao
Teatro Essencial

Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso,
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro,
Santa Catarina e São Paulo. O projeto

Culturas Surdas na Contemporaneidade:
Criações e Vivências Artísticas.
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para democratizar o acesso à produção
artística e a conteúdos sobre criadores
brasileiros, com foco nas artes visuais, a
ferramenta foi aprimorada, resultando
na Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e

atendeu 75 alunos e formou 73. Foi
realizado ainda o curso de extensão

Inicialmente pensada como um veículo

Cultura Brasileiras, abrangendo todas as
áreas de expressão.

OBSERVATÓRIO
ITAÚ CULTURAL

Em setembro, foi concluído o curso de

Importante espaço com foco em gestão,

Especialização em Gestão de Políticas Cul-

políticas culturais e análise do cenário

turais, realizado em uma parceria do

cultural, o Observatório também

Observatório Itaú Cultural e a Cátedra

realiza cursos. Em 2020, lançou quatro

Unesco Políticas Culturais e Coopera-

cursos EAD: Panorama Econômico e

ção da Universidade de Girona, Espa-

um Webinar de Análises Setoriais, com

nha. Com aulas ministradas pela web e

três parceiros institucionais de Santa

presencialmente, o curso recebeu cerca

Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco;

de 13 mil inscrições de todos os esta-

Cultura e Desenvolvimento; Lei Aldir

dos do país e atendeu cerca de 500 alu-

Blanc e Entreolhares: Arte e Algoritmo.

nos. O curso formou 324 pessoas, com

No total, foram recebidas 1.843

70% de aprovações.

inscrições para 976 vagas.

Em 2020, foram incluídos verbetes,

CÁTEDRA
OLAVO SETUBAL

termos e conceitos na área de gestão
cultural, e iniciados o mapeamento e
criação de verbetes sobre a produção
ar tística e cr ítica de indígenas,

E m 2 0 1 6 , fo i c r i a d a a C á te d r a

negros e curadoras.

Olavo Setubal de Ar te, Cultura e
Ciência, em parceria com o Instituto

Derivam da Enciclopédia os cursos da

de Estudos Avançados IEA – USP,

Constelação das Artes, publicados na

disciplina pioneira nas questões

Escola, com cerca de 2.500 inscritos,

das artes e da gestão cultural, além

e os Cadernos do Professor: planos de

de temas científicos e sociais. Com

aulas multidisciplinares sobre arte e

duração mínima de c inco ano s,

cultura brasileiras. Neste ano, foram

ela compõe o curso para alunos

publicados quatro novos cadernos.
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Cláudia Lisbôa

Rumos
Programa para
o fomento à produção
artística e cultural
brasileira
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Banda Cabaçal
São João dos Aflitos
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RUMOS
Claudia Lisbôa

O programa
contemplou
91 projetos
de um total
de 11.246
inscritos
A 19ª edição do Rumos Itaú Cultural (20192020), programa para o fomento à produção artística e cultural brasileira, teve

Raça Negra
Boa Vistana
Santa Maria
da Boa Vista

de ser adaptada à suspensão social e
aos novos protocolos decorrentes da
inesperada pandemia de Covid-19. A
seleção, iniciada entre o final de 2019 e
começo de 2020, foi adiada por alguns
meses para adequação ao momento.
Procurou-se então buscar a melhor ma-

Entre as propostas recebidas e con-

tecnologia, além de trabalhos de cêni-

estados do país. Com exceção do Amapá,

templadas nesta edição, o resultado

cas, envolvendo teatro, dança e circo.

todos os estados brasileiros e o Distrito

reafirmou uma tendência crescente do

Outras linguagens e suportes, como a

Federal tiveram propostas contempladas.

neira para continuar a análise aprofun-

interesse de pesquisadores e artistas

arquitetura, formação, games, e moda

Cerca de 60% dos projetos focaram em

dada dos projetos, observando aqueles

por recortes que permeiam o mundo

figuram na lista de contemplados.

criação e desenvolvimento, 25% esta-

que realmente tinham condições de ser

contemporâneo e a atualidade artística

executados na situação de isolamento

brasileira, com questões indígena, de

Por fim, os selecionados foram anuncia-

vimento, e 18% tinham caráter de docu-

social. Isso significou estabelecer, tam-

negritude, de gênero e de acessibilidade.

dos em coletiva de imprensa virtual no

mentação. Quase 70% deles têm origem

dia 16 de dezembro. Foram contempla-

nas capitais e mais de 27% vieram de

bém, um diálogo com os potenciais
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vam voltados para pesquisa e desenvol-

contemplados, de modo a melhor ade-

Também houve notável crescimento

dos 91 projetos de um total de 11.246

outras cidades. Foi observado também

quar suas propostas à complexidade

de projetos em literatura, audiovisual –

inscritos. Os projetos foram analisados

que nenhuma unidade federativa do

da situação, mas sempre reafirmando

com destaque para filmes de animação

por 40 avaliadores, contemplando todas

país deixará de ser impactada por algum

a ideia central dos seus trabalhos.

– e música, HQs, artes visuais e arte &

as regiões e impactando o conjunto dos

desses trabalhos.
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agiu às limitações impostas pela pandemia e o vigor de suas iniciativas se
refletiu em aumento expressivo no número de acessos únicos ao site em 2020:
foram 46,5 milhões de acessos únicos
ao site e Enciclopédia Itaú Cultural de
Arte e Cultura Brasileiras – um aumento
de 22,37% em relação ao ano anterior.

4.950

IC NA IMPRENSA & MÍDIAS SOCIAIS

IC na imprensa
& mídias sociais

A agilidade com que o Itaú Cultural re-

inserções
online

Fenômeno semelhante ocorreu no noticiário, mesmo em condições adversas
de mídia.A oferta de programação online, o lançamento de editais de emergência, os estudos e pesquisas sobre

Oferta de
programação
fortaleceu
a marca no
notíciário

a economia da cultura, a evolução da
leitura no Brasil e o comportamento do
público em suspensão social, fortalece-

1.274

inserções
impressas

ram a marca na imprensa.
O Itaú Cultural registrou 6.785 inserções em todas as plataformas de mídia,
número 14,6% superior ao registrado
em 2019, quando a marca totalizou
5.916 inserções. Com este desempenho, o Itaú Cultural conquistou o equivalente a R$ 154,5 milhões em mídia
espontânea em 2020.

444

inserções
em rádio

Os veículos online somaram a maior
parcela da exposição (4.406 inserções),
respondendo por 64,09% do total. Os
impressos somaram 1.274 inserções
(18,8%), rádio ficou com 444 ocorrências (6,55%) e TV registrou 117 matérias
e menções (1,7%). Já blogs e canais de
mídias sociais de caráter noticioso registraram 554 inserções (8% do total).
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117

inserções
em TV
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emissoras do país. Em rádio, foram
17h50min de tratamento editorial dado
às atividades da instituição.
O resultado contribuiu para posicionar
a área da cultura como o quarto principal pilar de exposição do Itaú na im-

16
milhões

IC NA IMPRENSA & MÍDIAS SOCIAIS

8h15min de exposição nas principais

Agência Ophelia

Em TV, o Itaú Cultural conquistou

de visualizações
no YouTube

prensa no ano passado, num espectro
de 18 segmentos do banco analisados,
de acordo com os dados do Iqem, índice de exposição que monitora a exposição da instituição no país. O Itaú Cultural respondeu pela maior visibilidade
da marca Itaú nos mercados regionais
e ocupou a segunda colocação em exposição em rádio e TV.

MÍDIAS SOCIAIS
A virada digital do Itaú Cultural na pandemia resultou em forte expansão da
instituição nas mídias sociais. O canal do
YouTube, por exemplo registrou expansão
de 66% no número de inscritos e bateu a
marca de 16 milhões de visualizações em

+ de
224 mil

seguidores
no Instagram

+ de
126 mil
seguidores
no Twitter

seus vídeos, número 42% maior que o verificado no ano anterior.
O Instagram, por sua vez, chegou a
224.558 seguidores, com uma alta de
29,37% frente ao ano anterior. Twitter (com 126.294 seguidores) e Facebook (com 1.025.710 fãs), tiveram
expansões mais modestas, de 2,80% e
2,30%, respectivamente.
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+ de
1 milhão
seguidores
no Facebook

Paulinho Payakan
Post 25/05/2020
no Facebook
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Oito anos e 11
meses de gestão
de um dos principais
equipamentos de
cultura de São Paulo
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Andre Seiti

AUDITÓRIO IBIRAPUERA

Auditório
Ibirapuera

AUDITÓRIO IBIRAPUERA

Andre Seiti

O Itaú Cultural encerrou em 30 de junho de

Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade,

2020 seu contrato de gestão do Auditório

a Balada Literária e o Sarau da Cooperifa.

Ibirapuera – Oscar Niemeyer, firmado em
agosto de 2011 com a Secretaria Municipal de Cultura. Em oito anos e 11 meses de
gestão, a instituição consolidou o Auditó-

LEGADO

rio como um relevante palco das artes e de

Ao longo de sua gestão, o Itaú Cultural pro-

formação musical na capital paulista.

moveu uma maior integração do Auditório
ao parque, realizou obras estruturais, insta-

Com uma política de preços populares no

lou uma obra de Waldemar Cordeiro ao ar

palco interno e atrações gratuitas para a

livre, e adquiriu novos instrumentos para a

plateia externa, o Itaú Cultural ampliou o

Escola de Música, que foram doados para o

acesso às apresentações. Em 2011, o pú-

Município. lmplementou regulamentos para

blico da casa havia sido de 82 mil pessoas.

aprimorar a governança, e criou um progra-

Em 2019, alcançou a marca de 162 mil es-

ma de identidade visual e práticas cotidia-

pectadores. Ao todo, recebeu mais de 1,6

nas de atendimento e de emergência.

milhão de espectadores, 177 mil pessoas
ao ano, em média.

A instituição fortaleceu, ainda, a Escola de
Música do Auditório, onde se realiza a for-

O Itaú Cultural ofereceu cerca de 1,3 mil ati-

mação musical de alunos da rede pública

vidades no período, uma média de 144 es-

de ensino, com ênfase na música brasileira

petáculos por ano. Em 2011, o local operava

e sob a orientação de mestres tarimbados.

com 80 atrações anuais.

A instituição reorganizou a escola com conceito curricular, criou regimento interno e

Além da curadoria musical, que atendeu

infraestrutura para o estudo da música.

80% da oferta, outras áreas de expressão
foram contempladas, como cinema, lite-

O programa de formação da Escola de

ratura, dança e teatro.

Música foi reestruturado e os cursos passaram a ter cinco anos, foram oferecidas
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Em outra frente, o Auditório se democra-

bolsas de estudo e de transporte, e a pos-

tizou e virou palco para festivais e even-

sibilidade de circulação dos instrumentos,

tos importantes do calendário da cidade,

para que os alunos pudessem estudar em

como as mostras internacionais de cinema

casa. No período, a escola formou 92 es-

e de teatro, a entrega do Prêmio Jabuti, o

tudantes em música.

Foyer
Auditório Ibirapuera
Oscar Niemeyer
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Governança

Barbosa (presidente da Fundação), e

tema da pandemia, o Itaú Cultural

Eduardo Vassimon (VP da área adminis-

concluiu em 2020 uma importante mu-

trativa), a nova estrutura é integrada

dança em sua estrutura organizacional

por membros da sociedade civil, acio-

iniciada em 2019.

nistas e dirigentes do Banco.

A instituição, num movimento estraté-

A Fundação Itaú congrega também,

gico, passou a integrar e a responder à

além do Itaú Cultural, o Itaú Social,

Fundação Itaú para Educação e Cultu-

que se dedica ao desenvolvimento,

ra, que agora congrega organizações

implantação e compartilhamento de

do banco dedicadas a estas causas.

tecnologias sociais para a melhoria da

GOVERNANÇA

Mesmo em um ano dominado pelo

educação pública, e o Itaú Educação e
Além de aprimorar a governança, o

Trabalho, que apoia e incentiva a im-

novo modelo garantirá perenidade à

plementação de políticas públicas com

atuação do Itaú Cultural, que a partir de

foco, sobretudo, na formação para o

agora terá acesso ao fundo patrimonial

mundo do trabalho.  

(endowment) constituído pelo Itaú para

A consolidação
da nova
estrutura
organizacional

a defesa destes temas essenciais para

Com o novo modelo, Alfredo Setubal

o país. Essa mudança corrobora as dire-

passou a ocupar também a presidên-

trizes de autonomia definidas por Olavo

cia do Itaú Cultural, em sucessão a Milú

Setubal na fundação da instituição.

Villela, que esteve à frente do posto entre 2001 e 2019. Anteriormente, o Itaú

Liderada por Alfredo Setubal (presiden-

Cultural havia sido conduzido por Olavo

te do Conselho da Fundação), por Fábio

Setubal, desde sua criação, em 1987.

Conselho Curador

Conselho Fiscal

Diretor-Presidente
Fábio Barbosa

Vice-Presidente de
Programas Sociais e Educacionais
Fábio Barbosa

Superintendente
Educação e Trabalho
Ana Inoue

Superintendente de
Educação Básica
Angela Dannemann

Vice-Presidente de
Projetos Culturais

Vice-Presidente
Administrativo-Financeiro

Alfredo Setubal

Eduardo Vassimon

Superintendente
de Cultura

Superintendente
Administrativo-Financeiro

Eduardo Saron

Valéria Breslin

Organograma Fundação Itaú para Educação e Cultura
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RECURSOS ALOCADOS

Recursos
alocados
Para realizar o conjunto de suas atividades em 2020, o Itaú Cultural contou
com orçamento de R$ 83.621.204,79
milhões, oriundos de recursos diretos da
Fundação Itaú para Educação e Cultura.

Aporte
com recursos
do fundo
patrimonial
privado
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Investimento
no ano somou
mais de
R$ 83,6 milhões

Desde 2017, o orçamento do Itaú Cultural é composto exclusivamente por
recursos diretos do Itaú Unibanco, sem

Artigo 18) até o limite de 4% do impos-

a utilização de benefícios fiscais da Lei

to devido pelo mantenedor.

Federal de Incentivo à Cultura, antes
conhecida como Lei Rouanet.

Os recursos alocados no Itaú Cultural
compõem um conjunto mais amplo de

A instituição vinha reduzindo as ver-

investimentos da Fundação Itaú na Cul-

bas incentivadas em sua operação e

tura, que somaram R$ 106,8 milhões em

projetos desde 2009. Enquanto se va-

2020. Além dos R$ 83,6 milhões destina-

lia da Lei Federal de Incentivo à Cultu-

dos ao Itaú Cultural, a Fundação investiu

ra, a organização utilizava o Artigo 26

R$ 23,2 milhões no Espaço Itaú de Cine-

desta lei que prevê contrapartida no

ma. Já o Itaú Unibanco investiu R$ 47,6

sistema e permite a dedução de 40%

milhões em patrocínio cultural por meio

do IR (e não 100%, como previsto no

da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
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EXPEDIENTE

ITAÚ CULTURAL
Presidente Alfredo Egydio Setubal
Presidente de Honra Milú Villela
Diretor Eduardo Saron
Assistente da Diretoria Natália Risovas

Expediente

GOVERNANÇA ITAÚ CULTURAL
Alfredo Egydio Setubal, Alfredo Nugent Setubal, Ana Lúcia Villela,
Eduardo Saron, Eduardo Vassimon, Fábio Barbosa,
Miguel Wady Chaia, Rodolfo Villela Marino, Tide Setubal
NÚCLEO DE ACERVO E OBRAS DE ARTE
Gerência Fulvia Sannuto
Coordenação Luciana Soares e Edson Martins
Produção-executiva Angélica Pompílio de Oliveira, Bruno Struzani,
Emmanuelly de Jesus, Fernanda Simony, Naiade Margonar
e Vânia Mamede
NÚCLEO DE ARTES CÊNICAS
Gerência Galiana Brasil
Coordenação Carlos Gomes
Produção-executiva Andrea Martins, Felipe Sales, Natália Souza,
Regina Célia e Thiago Ferraz
NÚCLEO DE ARTES VISUAIS
Gerência Sofia Fan
Coordenação Juliano Ferreira
Produção-executiva Bianca Selofite, Júlia Munhoz, Lucas Baliões,
Luciana Rocha, Nicole Plascak e Rodrigo Linhares
NÚCLEO DE AUDIOVISUAL E LITERATURA
Gerência Claudiney Ferreira
Coordenação Kety Fernandes Nassar
Produção audiovisual Amanda Lopes (estagiária), Ana Paula
Fiorotto, Camila Fink, Gabriela Fiori Hagemann, Julia Sottili,
Letícia Santos, Paula Bertola, Ricardo Tayra e Roberta Roque
Edição Karina Fogaça e Richner Allan
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E RELACIONAMENTO
Gerência Valéria Toloi
Coordenação de Atendimento ao Público e Projetos Especiais
Tayná Menezes
Equipe Atendimento Amanda Freitas, Caroline Faro, Matheus Paz,
Natasha Bernardo Marcondes, Victor Soriano e Vinícius Magnun
Equipe Projetos Especiais Fernanda Ferreira, Renan Jordan
e Thays Heleno
Coordenação de Formação Samara Ferreira
Equipe Diego Pinheiro Vieira (estagiário), Edinho dos Santos,
Edson Bismark, Elissa Sanitá, Joelson Oliveira, Lucas Batista,
Mayra Reis Rocha, Mônica Abreu Silva, Tonne de Andrade,
Victória de Oliveira, Vítor Luz e Vitor Narumi
NÚCLEO DE ENCICLOPÉDIA
Gerência Tânia Rodrigues
Coordenação Glaucy Tudda
Pesquisa e produção Beatriz Donato (estagiária), Bruna Ferreira,
Elaine Lino, Icaro Mello, Júlian Sória (estagiário), Karine Arruda,
Maia de Paiva (estagiária) e Vânia Valente.
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NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO
Gerência Gilberto Labor
Coordenação Exposições Vinícius Ramos
Produção Fabio Marotta, Erica Pedrosa, Carmen Fajardo,
Maria Zelada, Carlos Eduardo, Priscila Tavares
e Sofia Gava (estagiária)
Coordenação Eventos Januário Santis
Produção Marcelo Rocha, Isadora Disero, Rafael Desimone,
Eduardo Maffeis e Wanderley Bispo
Coordenação Infraestrutura Roseane Arbex Castro
Produção Wellington Rodrigues, Agenor Silva Neto,
Matheus Feitosa (menor aprendiz), Cintia Surianie
e Fernanda Jesus

EXPEDIENTE

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO
Gerência Ana de Fátima Sousa
Coordenação Carlos Costa e Gabriela Acco Magagnin
Texto Amanda Rigamonti, Duanne Ribeiro,
Fernanda Castello Branco, Heloísa Iaconis, Isabella Candido
(estagiária), Milena Buarque, Thiago Rosenberg e William Nunes
Supervisão de revisão Polyana Lima
Produção editorial Bruna Guerreiro, Luciana Araripe,
Matheus Torres (estagiário), Pamela Camargo e Victória Pimentel
Design Arthur Costa, Guilherme Ferreira, Helga Vaz,
Maria Carolina Nassif (estagiária), Mily Mabe e Yoshiharu Arakaki
Fotografia André Seiti e Anna Carolina Bueno (estagiária)
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