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MCB celebra aniversário de São Paulo com oficina
sobre projeto de calçada

(foto: Marcos Gorgatti / divulgação MCB)

25 de janeiro, quarta-feira às 14h30 – inscrições gratuitas
Para celebrar os 463 anos da cidade de São Paulo, o Museu da Casa Brasileira, instituição da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, propõe a montagem de uma calçada a partir da
identidade visual desenvolvida por Mirthes dos Santos Pinto, em 1966: a calçada paulistana
em branco e preto que forma o mapa do Estado de SP. Realizada pelo Educativo MCB, a
‘Oficina de calçada’ acontece no dia 25 de janeiro, às 14h30.
Durante a atividade, os participantes criarão seus modelos com peças de MDF. Dentre todos
os projetos realizados, um será escolhido por votação para ser montado em ladrilho hidráulico.
A oficina é gratuita e aberta ao público em geral, e para a participação não é necessário
nenhum conhecimento prévio. A classificação indicativa é a partir de 7 anos, e crianças até 12
anos devem estar acompanhadas por um dos pais ou responsável. Inscrições no e-mail
agendamento@mcb.org.br ou pelo telefone 11 3026 3913.
Exposições em cartaz
Nesse mesmo dia, o MCB estará com entrada gratuita para visitação de suas exposições em
cartaz: a Coleção MCB – Novas doações apresenta a remodelação do acervo do museu,
composto por móveis e objetos representativos da casa brasileira desde o século XVII até os
dias de hoje, e exibe ainda 87 peças inéditas recém-incorporadas ao acervo, notadamente do
período moderno brasileiro.

Já a 4ª edição da série Pioneiros do Design Brasileiro homenageia Anísio Campos, designer
brasileiro e um dos grandes protagonistas da história do automóvel no Brasil, em um painel
expositivo com imagens e descrições dos automóveis projetados por ele, além de uma breve
biografia do designer.
No jardim é possível ver o Projeto Entre, um painel com imagens resultantes de um projeto de
exploração do território feito em parceria entre MCB, Instituto Tomie Ohtake e o curso de
design de móveis da Etec Guaracy Silveira na área entre as três instituições: a av. Faria Lima.
A exposição de longa duração A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado mostra o uso
residencial do imóvel que hoje abriga o museu, construído entre 1942 e 1945, e sua inserção
em um território da cidade que testemunhou grandes transformações urbanas na primeira
metade do século 20.
Sobre o Educativo MCB
O Educativo MCB propõe práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar para que os
visitantes assumam o papel de investigadores, pesquisando os conteúdos que o museu oferece
em uma perspectiva contemporânea. A ideia é criar desafios para que os participantes das
atividades educativas levantem questões a partir de suas próprias experiências e descubram
novos sentidos ao relacionar a visita ao MCB com suas vidas. Visitas em grupos – em geral,
instituições de ensino e sociais podem ser agendadas previamente. A duração é de
aproximadamente uma hora e meia. Grupos com mais de 25 pessoas são divididos em duas
turmas. Visitas espontâneas podem ser realizadas individualmente ou em grupo.
Sobre o Museu da Casa Brasileira
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
Oficina de Calçada
25 de janeiro, quarta-feira às 14h30
Inscrições gratuitas: agendamento@mcb.org.br ou telefone 11 3026 3913.
Local: Museu da Casa Brasileira - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano
Telefone: (11) 3032-3727
www.mcb.org.br
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 8 e R$ 4 (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) 3339.8243 | gisele@sp.gov.br
Viviane Ferreira – (11) 3339-8243 | viferreira@sp.gov.br

