Informação à imprensa
Novembro de 2012

MCB apresenta programação especial durante a Virada
Inclusiva 2012

1 e 2 de dezembro, das 10h às 18h - Gratuito
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura,
apresenta atrações especiais durante o período da 3ª Virada Inclusiva de São Paulo.
Nos dias 1 e 2 de dezembro, sábado e domingo, o público terá entrada gratuita no
museu, com acesso a programações diversificadas que incluem lançamento de livro,
apresentação musical e exposições.
Nas duas datas, estará aberta a visitação a exposição Bolsa Pic-Nic, que apresenta o
resultado da parceria entre o Núcleo Educativo MCB e a unidade de saúde mental do
Centro de Convivência e Cooperativa Eduardo Leite Bacuri (CECCO-Bacuri). A partir
de reuniões de pesquisa e produção, uma bolsa que se transforma em toalha para
piquenique foi desenvolvida com base nas reflexões sobre o tema da convivência
geradas nos encontros do grupo.
Na manhã do sábado, dia 1, os visitantes poderão acompanhar o lançamento do livro
“Colombiana tú eres parte; no te quedes aparte”. Parte da série “Memória Social”, a
publicação, escrita por mulheres colombianas radicadas em São Paulo, traz relatos
que elucidam os motivos das migrações regionais e celebram os aportes culturais que
cada nacionalidade traz à cidade. Realizada pela ONG Presença da América Latina
em parceria com o Museu da Pessoa, a obra tem apoio do Consulado Geral da
Colômbia.

Já no domingo, dia 2, a partir das 11 horas, acontece a apresentação musical da
OCAM - Orquestra de Câmara da ECA–USP, um dos principais núcleos
profissionalizantes do país. Sob o comando do maestro Gil Jardim, a orquestra
interpreta peças de Ravel e Schumann. O concerto celebra os vencedores do
concurso CMU/OCAM de composição e jovens solista, com a participação dos
pianistas Lucas Gonçalves e Mariana Rodrigues e com a execução da obra “Abayomi”,
de Carlos dos Santos, tendo como solista a violinista Eliane Tokeshi.
Outra atração em cartaz neste final de semana é a exposição 26º Prêmio Design
MCB, que traz os premiados e finalistas da 26ª edição do mais tradicional e destacado
concurso de design do Brasil, nas categorias mobiliário, utensílios, iluminação, têxteis,
equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos de construção, equipamentos de
transporte e trabalhos escritos. Reconhecido por revelar talentos e consagrar
profissionais, o Prêmio Design, que nesta edição contou com o recorde de 867
inscrições, se consolida a cada ano como uma prestigiada plataforma para a produção
nacional contemporânea.
Além do acervo permanente da instituição, formado por móveis e utensílios
representativos da cultura material da casa brasileira dos séculos 17 ao 21, o público
terá acesso também à exposição de longa duração A Casa e a Cidade – Coleção
Crespi-Prado. Dividida em módulos — Renata Crespi; Fábio Prado; território; vida
pública e cidade; e o Solar —, a mostra retrata um importante capítulo do
desenvolvimento paulistano entre o final do século 19 e meados do século 20. Textos
de especialistas, documentos e imagens apresentam as ações urbanísticas de Fábio
Prado como prefeito de São Paulo (1934 –38).
Sobre o Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa
brasileira. É o único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado
uma referência nacional e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras
iniciativas destaca-se o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, realizado desde
1986, e que comemora este ano sua 26ª edição.
SERVIÇO:
Virada Inclusiva 2012
Dia e Horário: 1 e 2 de dezembro, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032-3727
Horário de funcionamento: de terça a domingo das 10h às 18h
Acesso a pessoas com deficiência/ Bicicletário com 20 vagas
Estacionamento: de terça a sábado até 30 minutos, grátis; até 2h, R$ 12. Demais
horas: R$ 2. Domingo e feriados, preço único de R$ 15
Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br
Site: www.mcb.org.br
Redes sociais: www.facebook.com/museu.dacasabrasileira / Twitter: @mcb_org
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