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PARA CELEBRAR SEUS 50 ANOS, TV CULTURA
LANÇA GRANDE EXPOSIÇÃO
A MOSTRA ESTREIA NO SHOPPING ELDORADO EM 24 DE MAIO, CONTANDO COM MAIS DE 40 ESPAÇOS DEDICADOS A ATRAÇÕES
QUE MARCARAM DIFERENTES FASES DA TV PÚBLICA. A PRÉ-VENDA TEM INÍCIO JÁ NESTE DIA 10. SAIBA COMO COMPRAR
É difícil encontrar alguém que nunca tenha sido
impactado pela TV Cultura.De Vila Sésamo e Castelo
Rá-Tim-Bum a Cocoricó e Quintal da Cultura;
de Vox Populi a Roda Viva; de Viola, Minha
Viola e Ensaio a Sr. Brasil e Metrópolis... Ao longo
de sua história, a emissora pública criou fortes vínculos
com os brasileiros. Agora, em comemoração aos seus 50
anos, essa trajetória é retratada em uma grandiosa
exposição. Entra que lá vem história - Exposição TV
Cultura estreia no Shopping Eldorado em 24 de
maio, com curadoria de Flávio de Souza.
“Após encantarmos mais de 1,5 milhão de visitantes
com as exposições sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, buscamos
dar ao público um presente à altura de um marco tão
primoroso quanto o cinquentenário, unindo agora todas
as nossas grandes marcas em uma única mostra. Quem
for à exposição fará um mergulho por suas memórias
televisivas mais preciosas, marcantes e afetivas, símbolos
de determinados períodos da vida”, antecipa o presidente
da TV Cultura, Marcos Mendonça. A mostra trará cerca
de 40 ambientes dedicados a mais de 50 atrações que
contribuíram para o fortalecimento da imagem da emissora como uma das melhores do Brasil e do mundo.
A lista de programas homenageados é extensa e
inclui grandes sucessos como Provocações; Vitrine; Bambalalão; É Proibido Colar; Rá Tim
Bum; Cartão Verde; Vestibu-lando; X-Tudo; Nossa
Língua Portuguesa; Som Pop; Quem Sabe,
Sabe!; Inglês com Música; Repórter Eco; Fanzine;
Café Filosófico; Matéria Prima; Ilha Rá Tim
Bum e Confissões de Adolescente.
As barreiras entre o universo das telas e o real se
dissolvem em Entra que lá vem história - Exposição TV
Cultura. Que tal visitar a casa de Lucas Silva e Silva,
do Mundo da Lua, e dar uma olhada em seu telescópio?
Ou, talvez, dar uma volta pela Fazenda Cocoricó e
conversar com Júlio e a bicharada no paiol? E não para
por aí: é possível ocupar o centro do Roda Viva, se

tornar âncora do Jornal da Cultura e até mesmo mergulhar no profundo oceano do Glub Glub.
“Para nós, é um grande orgulho crescer junto de
milhares de pessoas, participando do desenvolvimento
de diversas gerações. Por isso, a exposição chega para
coroar tudo aquilo que foi cultivado desde o início:
educação, cultura, entretenimento, informação, diversão e, acima de tudo, comprometimento com a formação crítica do cidadão. Essa é a marca que nos acompanha desde 1969”, reforça Marcos Mendonça. Os méritos alcançados pela emissora pública também são
relembrados com orgulho, como quatro Emmy Awards

e mais de 10 troféus Prix Jeunesse, entre tantas outras
premiações e reconhecimentos.
A abertura da mostra para o público acontece no dia
24 de maio, mas os ingressos já podem ser adquiridos na
pré-venda, que começou na sexta-feira (10/5) pelo site
oficial do evento: www.expotvcultura.com.br e também
em pontos de venda físicos da Ingresso Rápido (confira
todos os endereços no Serviço). Os ingressos têm data e
o horário definidos e os valores são R$ 24,00 (inteira) e R$
12,00 (meia-entrada). Mais informações no site e nas
páginas oficiais da exposição no Facebook e no
Instagram: @expotvcultura.

GENTE /TV
Veja como são os atores de Game of Thrones sem caracterização!

Vladimír Furdík
O ator que interpreta ninguém mais, ninguém menos, que o Rei da Noite!
A maquiagem e efeitos especiais usados para caracterizar o vilão são tão pesadas que o ator fica irreconhecível
fora do personagem, motivo pelo qual ele já participou
de várias cenas como dublê e figurante sem que ninguém
percebesse.

Emilia Clarke
Na vida real tem os cabelos bem mais escuros que os
de sua personagem, Daenerys Targaryen, apesar de, de
vez em quando, deixar as madeixas loiras. Os fãs já
devem saber que a atriz coloca seus apliques louros toda
vez que tem que se tornar a Mãe dos Dragões. A atriz,
aliás, já contou que no começo da série, conseguia andar
tranquilamente na rua, justamente por não ter sido
reconhecida quando estava morena e com os cabelos
curtos

Nikolaj Coster-Waldau
O Jamie Lannister da série, fica com um ar ainda mais
charmoso quando deixa de lado a armadura do personagem
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Lena Headey
Ela muda completamente suas madeixas para a personagem e fica quase irreconhecível.

Rose Leslie
Quando ela atuou na série, vivendo a destemida
Ygritte, a atriz usou seus fios
ruivos bem compridos além
de, é claro, uma roupa poderosa para viver na neve. A
atriz na vida real prefere usar
seus cabelos, naturalmente
ruivos, bem curtinhos.

Floricultura
Nilce!!
Maisie Williams
A Arya Stark, está cada
vez mais poderosa na série.
Na vida real, a atriz demonstra todo seu estilo ousando
no visual. Mais recentemente, a atriz optou por pintar
os cabelos de rosa.
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Cestas de café da manhã, café da
tarde, vinhos, buquê de noiva,
etc!!

Fone: (16) 3322-7700

Horário de atendimento: Segunda à
Sábado: dás 9:00 às 19:00hs
Domingos: 9:00 às 12:00hs
Aceitamos: Cartões Visa e Mastercard
ou Cheque pré para 30 dias!!

