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Felipe Avila lança o CD “Xaxim” em apresentação no MCB

20 de fevereiro, quarta‐feira às 20h30 – Gratuito
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, apresenta o show
de lançamento do CD “Xaxim”, de Felipe Avila, no dia 20 de fevereiro, quarta‐feira às 20h30.
O evento integra a programação da visita noturna ao museu, realizada quinzenalmente das
18h às 22h, horário estendido em que o MCB permanece aberto ao público com entrada
gratuita. “Xaxim” foi realizado com apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da
Cultura e Programa de Ação Cultural 2012 (ProAC)
Na noite de 20/2, o músico Felipe Ávila lança o seu mais recente álbum com composições
próprias, inspiradas na originalidade da música instrumental brasileira. Ele se apresenta com
violões e guitarra e divide o palco com Felix Wagner (teclado), Robertinho Carvalho
(contrabaixo) e Douglas Las Casas (bateria).
Nessa data, no horário estendido das 18h às 22h, será possível também visitar gratuitamente a
exposição “Giugiaro: 45 anos de design italiano”, em cartaz a partir de 7 de fevereiro, que
apresenta o trabalho dos designers da família Giugiaro – Giorgetto Giugiaro, fundador da
Italdesign Giugiaro, e Fabrizio Giugiaro, seu filho, vice‐presidente e diretor de estilo da
empresa, hoje ligada ao grupo Volkswagen. Célebres pelo design de automóveis, como o
modelo Golf I, da Volkswagen e Lamborghini Gallardo, os Giugiaro desenvolvem também
outros equipamentos de transporte, como trens de alta velocidade, equipamentos esportivos

e eletroeletrônicos, mobiliário, e até mesmo projeto de arquitetura, como será mostrado na
exposição. Imagens dos fotógrafos Helmut Newton (Alemanha, 1920 – 2004, Estados Unidos) e
Wayne Maser (Estados Unidos, 1946), além de um documentário sobre o trabalho dos
designers, compõem a mostra. A proposta visa trazer ao público brasileiro a significativa
contribuição dos designers da família Giugiaro na construção da identidade italiana no século
20.
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 Felipe Avila
Além de compositor, Felipe Avila é produtor e também professor. Integrou alguns grupos
instrumentais brasileiros, entre eles Sexo dos Anjos, Percussônica Trio e Grupo Os Cinco. Em
2009, participou como convidado da 7ª Bienal do Mercosul, com uma homenagem ao
compositor norte‐americano John Cage. Seu novo trabalho, “Xaxim”, foi batizado em
referência à planta típica das regiões Sul e Sudeste do país, símbolo da diversidade e
fertilidade da Mata Atlântica. O CD estará à venda no MCB por 25 reais.
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
MCB, realizado desde 1986, e que comemorou em 2012 sua 26ª edição.

SERVIÇO:
Lançamento do CD “Xaxim”, de Felipe Avila
Datas: 20 de fevereiro
Horário: às 20h30 – Entrada Gratuita
Preço do CD: R$ 25,00
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032‐3727
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 20 vagas
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
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