Informações à imprensa
2016

Última semana das exposições ‘Projeto Balanço’ e
‘Hugo França: Escalas em Contraste’ no MCB

(à esquerda, Hugo França na ação de produção de mobiliário; à direita, balanço do artista na mostra Projeto Balanço)

Esta é a última semana para ver as exposições “Hugo França: Escalas em Contraste” e “Projeto
Balanço MCB+BoomSPDesign” em cartaz no Museu da Casa Brasileira, instituição da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, até domingo, 30 de outubro.
Hugo França: Escalas em Contraste traz obras do artista em grandes formatos e em
miniaturas, feitas pela artesã D’Ajuda, em um jogo de escalas que permite diferentes leituras
das peças finais. Como parte da programação ligada à mostra, Hugo França realizou uma ação
de produção de mobiliário no jardim, transformando três árvores que precisavam ser
removidas em esculturas mobiliárias. As peças, executadas com a participação do público que
podia dar sugestões sobre a sua montagem, ficarão disponíveis para o uso dos visitantes no
jardim do Museu. (informações)
Ainda no jardim do museu, a retrospectiva do Projeto Balanço MCB+BoomSPDesign traz 13
balanços, cada um projetado por um designer diferente, fruto desta parceria realizada desde
2013 sob a curadoria de Roberto Cocenza. (informações)
Coleção MCB está fechada para renovação
Até 23 de novembro a mostra de longa duração do Museu da Casa Brasileira Coleção MCB
estará fechada para montagem de uma exposição decorrente do trabalho de requalificação do
acervo, desenvolvido nos últimos oito anos de gestão do Museu pela A Casa Museu de Artes e
Artefatos Brasileiros. Com abertura em 24 de novembro, junto à cerimônia do 30º Prêmio
Design MCB, serão expostas 62 novas peças recebidas em doação conforme as diretrizes
estabelecidas pela política de acervo, desenhada neste período para a instituição, em conjunto
com seu Conselho de Orientação Cultural. A montagem da exposição de longa duração
apresentará as novas peças em destaque, em diálogo com as mesmas tipologias existentes no
acervo. Uma linha do tempo traçará a trajetória do desenvolvimento da coleção do Museu
desde sua fundação. A coleção de imagens constituída através do projeto “Casas do Brasil”

integrará a mostra, ampliando o repertório sobre a diversidade do morar brasileiro.
(informações)
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira, 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, com uma agenda com base em debates, palestras e
publicações que contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento
crítico em temas como arquitetura, 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
Última semana das mostras “Hugo França: Escalas em Contraste” (informações) e “Projeto
Balanço MCB+BoomSPDesign” (informações) e fechamento temporário da exposição “Coleção
MCB” (informações)
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
Local: Museu da Casa Brasileira (11) 3032.3727
Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano
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

