Informações à imprensa
2013

Mostra “Casas do Brasil – Habitação ribeirinha na Amazônia”
integra as atrações das visitas noturnas de julho ao MCB

3, 17 e 31 de julho, quartas‐feiras das 18h às 22h – Gratuito
Realizadas quinzenalmente desde o início de 2012, as visitas noturnas já se tornaram
referência no calendário do Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da
Cultura. Em quartas‐feiras alternadas, o museu permanece aberto ao público em horário
estendido, com entrada gratuita das 18h às 22h. Em julho, haverá abertura noturna nos dias 3,
17 e 31.
A visita noturna de 3 de julho será a primeira oportunidade para acompanhar no horário
estendido a exposição temporária em cartaz no MCB que abre no dia 2: “Casas do Brasil 2013
– Habitação ribeirinha na Amazônia”. A quinta edição do projeto Casas do Brasil, que propõe a
formação de um inventário sobre a rica diversidade do morar pelo país, revela aspectos da
arquitetura das habitações ribeirinhas na região de Nhamundá, município localizado a 570 km
de Manaus.
Por meio de registros do fotógrafo Eduardo Girão, com curadoria da geógrafa Sandra Lencioni
e da socióloga Maria Ruth Amaral de Sampaio, “Casas do Brasil 2013 – Habitação ribeirinha na
Amazônia” apresenta palafitas e casas flutuantes adotadas na região, que representam
soluções do morar em harmonia com o meio ambiente. A mostra traz, além das fotografias e

textos, maquetes que mostram a adequação da palafita e da casa flutuante ao ritmo de
variação do nível das águas.
Nas três ocasiões, o público poderá também conferir as mostras de longa duração “Coleção
MCB”, com móveis e utensílios da casa brasileira dos séculos 17 ao 21, e “A Casa e a Cidade –
Coleção Crespi‐Prado”, que retrata um importante capítulo do desenvolvimento paulistano
entre o final do século 19 e meados do século 20 a partir do cotidiano e da trajetória dos
moradores originais da casa que hoje abriga o MCB: o casal Fábio Prado e Renata Crespi.
Em todas as visitas noturnas, o Museu da Casa Brasileira atende ao público espontâneo e a
grupos agendados. Os interessados em realizar visitas educativas podem ligar para (11) 3032‐
2499 e saber mais detalhes sobre esta iniciativa e as atrações em cartaz.
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 em 2013 sua 27ª edição.
SERVIÇO:
Visitas Noturnas 2013
Datas: 3, 17 e 31 de julho
Horário: das 18 às 22h ‐ Gratuito
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
Ingressos: R$ 4,00 – Meia entrada: R$ 2,00
Gratuito aos domingos e feriados
Acesso a pessoas com deficiência / bicicletário
Estacionamento: eventos noturnos – Preço único de 20 reais
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra ‐ Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br
Andrea Polimeno ‐ Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br
Izabelle Prado ‐ Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa ‐ Secretaria de Estado da Cultura
Renata Beltrão ‐ (11) 2627‐8166 rmbeltrao@sp.gov.br
Giulianna Correia – (11) 2627‐8243 gcorreia@sp.gov.br

