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Ivan Rezende, arquiteto responsável do projeto 

“O patrimônio é a alma da 
gente. É a memória da 
nossa nação e de nós como 
um povo. E essa não foi a 
história do descarte, foi a 
história do futuro.”

 



TEATRO COPACABANA PALACE

----------

Após quase três décadas, o legendário Teatro Copacabana Palace reabre suas 

portas, com toda sofisticação que marcou a sua história. Palco de importantes 

peças de companhias de teatro nacionais e internacionais da década de 50, era 

considerado um dos mais confortáveis e elegantes teatros do Rio de Janeiro.

 

Pertencente ao complexo do Copacabana Palace, A Belmond Hotel, sua marcante 

contribuição para o teatro brasileiro deixou saudade e um profundo desejo de 

reviver uma época encantadora e cheia de glamur.

 

Abrir novamente as cortinas é perpetuar uma verdadeira herança cultural para 

novas gerações continuarem a escrever e contar essa história.

O palco mais glamuroso 
do Rio está de volta



Restaurando as memórias 
de um lugar espetacular
----------

O renomado arquiteto carioca Ivan Rezende foi o responsável pelo projeto do novo Teatro 

Copacabana Palace.

 

O teatro faz parte do conjunto arquitetônico do hotel, tombado pelo Patrimônio federal, 

estadual e municipal. A reforma do teatro respeitou a sua nobre beleza, seus limites 

intocáveis e a honra de sua história que merece todo prestígio e reconhecimento. 

 

O conceito do projeto baseia-se na valorização do espaço arquitetônico através de sua 

própria memória e identidade, num diálogo com a contemporaneidade e o espírito 

inovador do hotel, advindos desde a sua fundação.

O espaço fluido do saguão foi ponto de partida e inspiração para que as áreas 

subsequentes fossem pensadas de forma a incorporar em sua realização as evidências do 

tempo, ressaltando camadas de texturas e padrões compositivos que priorizam o fazer 

manual na tradição dos grandes artífices do período eclético, aliados aos materiais de 

beleza natural e à tradição brasileira do trabalho artesanal em madeira. 



 

Os materiais naturais são destaques neste projeto, em especial a madeira Pau Ferro 

com seus veios encaixados manualmente buscando a estética perfeita e as 

arandelas dos camarotes em quartzo branco e quartzo verde desenvolvidas 

exclusivamente para o teatro.

As poltronas em veludo verde-esmeralda, as linhas sóbrias, os elementos florais e 

cordas, bem como os entalhes preciosos feitos à mão e todos os traços da 

decoração anterior, foram ressignificados e inspirados nos elementos originais 

presentes em diferentes locais do hotel.





Uma experiência memorável
----------

Com 332 lugares, um dos maiores destaques do projeto foi a incorporação de novas áreas 

entre a estrutura construída após-incêndio de 1953 e as alvenarias já existentes, que 

resultaram na redefinição da volumetria da caixa da plateia, com a criação das 4 frisas na 

plateia e 6 camarotes no balcão.

Respeitando as premissas de intervenções arquitetônicas ditadas pelo Iphan e demais 

órgãos de proteção do patrimônio histórico e cultural, cada centímetro do conjunto de 

áreas que compõem o Teatro do Copacabana Palace foi respeitado e recebeu cuidados 

com uma leitura contemporânea encantadora. 

Do saguão ao camarim, mobilidade e acessibilidade foram cuidadosamente projetados. 

Espaço para cadeirantes na plateia, elevadores que levam ao palco e aos camarins, 

assentos reservados para pessoas deficientes, obesas e com mobilidade reduzida.  

Para proporcionar uma experiência ainda mais fascinante, o projeto valorizou a boca de 

cena de 8,03 metros de largura x 6,50 metros de altura. A estrutura cênica foi toda refeita 

e um completo sistema audiovisual de alta tecnologia foi instalado.



Nos intervalos desse show...
----------

O café foi desenhado para ser um espaço de conversa, risos e encontros. Seus painéis

com adornos manualmente entalhados e teto com flores de madeira esculpidas à mão, 

abrilhantam ainda mais a entrada.

Um espaço intimista e refinado foi criado para abrigar um novo lounge. Perfeito para  

encontros exclusivos antes ou após o espetáculo, esta sala possui um sultuoso sofá em 

curva combinado com latão dourado e misteriosas cortinas em veludo.



O show tem que continuar!
----------

O Teatro Copacabana Palace volta a ser palco de uma programação cultural, possibilitando 

a contemplação a esta obra prima. Musicais, peças de teatro e apresentações 

estarão na agenda.

Uma joia localizada no coração do hotel para receber eventos, premiações e belas

celebrações dignas de um grande palco. Os equipamentos audiovisuais de altíssima 

tecnologia permitirão pré-estreias e conferências. 

 

A reabertura do teatro traz consigo as histórias que apenas um protagonista, como o 

Teatro Copacabana Palace, poderia contar.

 

Venha conosco fazer parte dessa nova cena!. 





ENCONTRE-NOS

VENHA CONOSCO FAZER PARTE DESTA NOVA CENA!

#TheArtofBelmond

O Teatro Copacabana Palace está localizado dentro do complexo do hotel 

com uma entrada exclusiva pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana 

Capacidade: 332 lugares

Especiais: 4 frisas e 6 camarotes

Restaurantes: 1 cafeteria e 3 restaurantes do hotel

COPACABANA PALACE, AV. ATLÂNTICA 1702, COPACABANA, RIO DE JANEIRO, BRAZIL

T: +51 (21) 2548 8787 E: LEADS.BRAZIL@BELMOND.COM

INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL

BELMOND.COM


