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Últimos dias da mostra “Leonardo Finotti: Rio Enquadrado”,
em cartaz até 31 de julho no MCB

Entrada na exposição “Leonardo Finotti: Rio Enquadrado” no MCB | Foto: Gui Gomes

Visitação: até 31 de julho, domingo, 18h.
Esta é a última semana para ver a exposição “Leonardo Finotti: Rio Enquadrado”, com 80 obras
inéditas do arquiteto sobre a cidade do Rio de Janeiro. A mostra fica em cartaz até 31 de julho,
domingo, no Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo. Com formação em arquitetura e urbanismo, Leonardo Finotti se tornou um dos
principais fotógrafos brasileiros de arquitetura.
A vontade de fazer um tributo ao Rio de Janeiro surgiu com o aniversário de 450 anos da
cidade, em 2015, que se fortaleceu com uma incursão do fotógrafo à arquitetura moderna,
bastante presente na cidade. MAM-RJ, de Affonso Reidy, e a Casa das Canoas, de Oscar
Niemeyer, são alguns dos projetos registrados, além de paisagens naturais e urbanas. Público e
privado, interior e exterior compõem os objetos fotografados por Finotti. A curadoria e a
expografia são de Michelle Jean de Castro, e a produção é do Lama.SP.
Sobre o artista
Leonardo Finotti é um fotógrafo brasileiro de São Paulo com fotos publicadas nas principais
revistas especializadas em arquitetura do mundo. Representou o Brasil em duas Bienais de
Veneza, na Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires e na Bienal do Mercosul. Seu
trabalho também foi exposto em exposições na Triennale di Milano (Itália), DAM (Alemanha),

MOT (Japão), MAR (Brasil), além de integrar coleções em instituições públicas e privadas na
Alemanha, Portugal, França, e Áustria. Em 2008, Finotti participou da exposição do MoMA de
Nova York “Latin America in Construction: Arquitecture 1955-1980”, quando o museu adquiriu
15 obras para sua coleção.
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu
do país especializado em arquitetura e design. A programação contempla exposições
temporárias e de longa duração, além de uma agenda com debates, palestras e publicações
que contribuem na formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo,
habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre as inúmeras
iniciativas do MCB, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal reconhecimento do segmento
no país, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, cujo objetivo é resgatar e preservar
a memória sobre a diversidade do morar do brasileiro.
SERVIÇO:
Exposição “Leonardo Finotti: Rio Enquadrado”
Curadoria: Michelle Jean de Castro
Produção: Lama.SP
Visitação: até 31 de julho
Fotos para divulgação (crédito Gui Gomes/MCB): clique aqui
Local: Museu da Casa Brasileira (11) 3032.3727
Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 7 e R$ 3,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são
isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
Acesso a pessoas com deficiência
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br

