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Exposição do MCB “Design Mirim” mostra a vida adulta
reduzida à escala infantil

Foto: mini cadeira Zanine Caldas [crédito Sergio Campos]

Abertura: 13 de agosto, 11h – entrada gratuita
Visitação: até 16 de outubro

Mobiliários e objetos de uso cotidiano reduzidos à escala infantil trazem a vida adulta
miniaturizada na mostra “Design Mirim”, realizada pelo Museu da Casa Brasileira, instituição
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A inauguração será no dia 13 de agosto, às
11h, com entrada gratuita.
Trata-se de uma exposição inédita que apresenta cerca de 100 itens originais do equipamento
doméstico destinados às crianças da casa moderna brasileira, notadamente entre o período de
1920 até 1970. O recorte feito na coleção de Sergio Campos, com curadoria do próprio
colecionador e da equipe do MCB, mostra como os brinquedos e cadeiras eram feitos na
intenção de apresentar o mundo dos adultos às crianças, como um prólogo à maturidade.
O mobiliário da mostra é composta por mini cadeiras e mini poltronas concebidas à
semelhança de suas correspondentes para adultos, boa parte delas criadas e produzidas por
proeminentes representantes do design moderno brasileiro, como José Zanine Caldas,
Abraham Palatnik, Lina Bo Bardi, Carlo Hauner, Moveis Cimo, Moveis Patente, Liceu de Artes e
Ofícios etc.
Os brinquedos dessa época são desde peças simples, vendidas na época em feiras livres e
quitandas, até brinquedos e cadeiras mais sofisticadas, vendidas em “magazines”
especializados. Carrinhos, objetos de uso cotidiano, jogos de mesa, utensílios para cozinha, são

todos de fabricação nacional, produzidos por empresas como a Brinquedos Estrela e a
Metalúrgica Matarazzo.
A inauguração da mostra “Design Mirim” será realizada junto à inauguração de outras duas
exposições: “Hugo França: Escalas em Contraste” e “Projeto Balanço MCB+BOOMSPDESIGN”.
O evento está no calendário do Design Weekend!
Sobre Sergio Campos
Graduado em Sociologia e Ciências Politicas pela USP, Sergio Campos, proprietário da
Artemobilia Galeria, começou seu colecionismo nos tempos em que residiu em Londres, na
década de 1980. Voltando ao Brasil, procurou formar núcleos de acervos representativos de
nossa cultura popular urbana, garimpando e estudando objetos industrializados,
característicos de uma sociedade que se transformou meteoricamente no decorrer do século
20. Sergio Campos foi curador de inúmeras exposições ligadas ao tema do design brasileiro.
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 do MCB contempla exposições
temporárias e de longa duração, e uma agenda com base em debates, palestras e publicações
que contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento crítico em temas
diversos como urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e
sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB,
principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, de
resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do brasileiro.
SERVIÇO:
Projeto “Design Mirim”
Abertura: 16 de agosto, sábado às 11h – entrada gratuita
(entrada sujeita à lotação da casa)
Visitação: até 16 de outubro
Fotos para divulgação: clique aqui <fazendo FTP>
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

