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Sócios do MMBB Arquitetos apresentam
trajetória de projetos em palestra no MCB
O evento acontece no dia 06 de junho, quarta-feira, e abordará as principais
criações do escritório, de planos urbanos a residenciais

Foto: Nelson Kon
No dia 6 de junho, quarta-feira, às 19h30, o Museu da Casa Brasileira,
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, a revista Projeto e
o portal Arq!Bacana promovem a segunda edição do ano da Arq!Palestra.
Milton Braga e Marta Moreira, sócios do escritório de arquitetura MMBB,
apresentarão sua trajetória de projetos em múltiplas escalas, de planos urbanos
a residenciais, em ‘MMBB: Da Cidade à Casa’. A inscrição para a palestra é R$
40 (inteira) ou R$ 20 (meia-entrada) e pode ser feita pelos sites
www.arcoweb.com.br e www.arqbacana.com.br.
Serão abordadas algumas das principais criações do escritório com abrangência
em diferentes locais e em diversos segmentos, como de infraestrutura urbana
(Garagem Trianon), de equipamentos sociais (nova Biblioteca do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica – Ita) e projetos residenciais (Serra das Cabras e
Vila Romana).
Milton Braga e Marta Moreira são os titulares do MMBB Arquitetos e receberam,

entre outros, o prêmio da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura pelo projeto da
garagem do Trianon (São Paulo) e são os coautores do Sesc 24 de Maio (São
Paulo) com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha.
Sobre o MMBB Arquitetos
O MMBB, fundado em 1991, em São Paulo, é um escritório de arquitetura
formado por Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga,
arquitetos graduados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo (FAUUSP), entre 1986 e 1987. É uma empresa
versátil e reconhecida por meio de diversos prêmios nacionais e internacionais.
O escritório também é parceiro do arquiteto Paulo Mendes da Rocha e, por sua
vez, desenvolve projetos para órgãos institucionais e de governo, com viés
culturais e educacionais, como é o caso do Sesc 24 de Maio. As atividades do
MMBB são ampliadas para o âmbito cultural e acadêmico e, regularmente,
participa e organiza seminários, eventos culturais e exposições, bem como na
docência e na pesquisa universitária.
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 que possui também atividades do serviço educativo, debates,
palestras e publicações contextualizando 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 rica diversidade do morar no país.
SERVIÇO
Arq!Palestra – MMBB: Da Cidade à Casa
Data: 06 de junho 2018, quarta-feira, das 19h30 às 22h00.
Inscrições: www.arqbacana.com.br e www.arcoweb.com.br
Valor dos ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (estudantes e idosos)
Museu da Casa Brasileira
Av. Brig. Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano
Tel.: (11) 3032-3727
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60
anos são isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meiaentrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
Acessibilidade no local

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
Suzana Gnipper – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Diane Nascimento – (11) 3026-3900 | estcomunicacao@mcb.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Gisele Turteltaub – (11) 3339-8162 | gisele@sp.gov.br
Damaris Rota – (11) 3339-8308 | drota@sp.gov.br
Gabriela Carvalho – (11) 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br

