
Entre para a história de um dos 
lugares com mais história da 
cidade: Faça seu evento na    

Cinemateca





Um prédio tombado, recuperado 
e preservado.



Espaços

Sete espaços podem ser utilizados para a realização de       
eventos na Cinemateca Brasileira:

- Foyer da Sala Oscarito: 200 pessoas
- Foyer da Sala Grande Otelo: 800 pessoas
- Anexo inferior, Sala Lygia Fagundes Telles: 30 pessoas
- Sala Oscarito: 104 lugares
- Sala Grande Otelo: 210 lugares
- Área ao ar livre com deck e tela de projeção externa: - Área ao ar livre com deck e tela de projeção externa: 800 pessoas
- Jardim: 170 pessoas
- Capacidade máxima da Cinemateca: 3.044 pessoas
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Foyer Oscarito
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Áreas de exibição



Sala de Exibição 
Oscarito
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Sala de Exibição 
Grande Otelo
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Deck



Deck





Jardim
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Assim, projetos cenográficos e/ou de decoração devem ser os mais detalhados possíveis, 
como informações sobre estruturação de palco, pista de dança, bares, serviços de buffet, 
lounges, mesas de apoio para comida e bebida, mobiliário, montagem de auditório, locais 
para projeções etc. O projeto também deve incluir detalhes da produção e todas as           

especificidades da montagem do evento.

Atenção

A capacidade máxima de público na Cinemateca Brasileira é de 3.044 pessoas, incluindo as 
equipes de produção e desde que os espaços utilizados estejam totalmente livres de elementos 
cenográficos que diminuam a área disponível. Toda interferência no espaço livre (instalação de 
mobiliário, elementos expositivos, coquetéis etc.) altera a capacidade de público dos espaços. 
A capacidade de público do evento dependerá, portanto, do leiaute do projeto. 
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