Informações à imprensa
Setembro de 2012

Museu da Casa Brasileira realiza visitas noturnas gratuitas com
atrações variadas como exposições e apresentação musical

A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, o MCB funciona até as 22h, expandindo o
atendimento ao público espontâneo e aos grupos agendados
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura,
permanece aberto ao público nas noites de quarta-feira, a cada 15 dias. A visitação é
gratuita a partir das 18h. Até as 22h, a equipe do núcleo educativo do MCB oferece
visitas com grupos agendados e público espontâneo. Em setembro, haverá abertura
noturna do Museu nos dias 12 e 26. Na segunda data, destaque para a apresentação
musical do projeto Clássicos em Cena e para o restaurante Quinta do Museu, que
permanecerá aberto em horário estendido.
Além do acervo permanente da instituição, o público terá acesso em ambas as visitas
noturnas à mostra “Todd Bracher – A essência das coisas”, em cartaz no MCB até
21 de outubro. Com mobiliário, utensílios de cozinha e luminárias, além de painéis
fotográficos e vídeos, a exposição aborda o processo criativo do jovem designer norteamericano, conhecido pelo trabalho de extrema simplificação formal com sofisticadas
soluções técnicas.
Já a exposição “Colheres de Bambu - Alvaro Abreu e Hans Hansen”, estará aberta
para visitação apenas no dia 12, pois se encerra em 16/09. Composta por 600 peças
em bambu criadas pelo artista capixaba Alvaro Abreu, a mostra também traz imagens
do fotógrafo Hans Hansen, autor de um livro recém-lançado sobre a obra do brasileiro.
No dia 26, dentro do projeto Clássicos em Cena, com curadoria do maestro Parcival
Módolo, acontece a apresentação musical do grupo “Black Voices”, formado por
Sonia Campos, Nemias Albuquerque, Ana Cavalheiro, Marcelo Lima e Márcio Rogério.
O conjunto vocal pesquisa e canta o gênero spiritual, resgatando a forma de
interpretar dos negros norte-americanos com destaque para o solo de cada músico.
Na ocasião, o restaurante Quinta do Museu estará aberto ao público, operando com
cardápio reduzido.
Em todas as visitas noturnas, o MCB atende a grupos agendados de escolas, terceiro
setor e empresas. Interessados podem ligar para (11) 3032-2499 e saber mais
detalhes sobre esta iniciativa que promove a democratização do acesso à cultura por

meio da gratuidade da visita à instituição, da qualidade das atrações e da flexibilização
dos horários.
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.
Restaurante Quinta do Museu
Instalado em uma área privilegiada, com vista para o amplo jardim do Museu, o
restaurante oferece uma seleção de pratos da culinária brasileira, e também culinária
internacional, massas e saladas. Oferece também área para café e lanches.
Informações: 11 3031 0005.
SERVIÇO:
Visita Noturna
Data: 12 e 26 de setembro de 2012
Horário: até as 22h
Entrada Gratuita
Clássicos em Cena – Black Voices
Data: 26 de setembro
Horário: Quarta-feira às 20h30
Entrada Gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032-3727
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingresso: R$ 4,00 - Estudantes: R$ 2,00
Gratuito aos domingos e feriados
Gratuito a partir das 18h nas datas de visitação noturna
Acesso a pessoas com deficiência / bicicletário
Estacionamento: Até 20 minutos, grátis; 2 horas, R$ 12,00 e demais horas, R$ 2,00.
Acesso a portadores de deficiência física.
Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br
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