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Museu da Casa Brasileira abre sua nova loja: Tororó

Entrada da loja Tororó (divulgação MCB)

Destacando a produção de design industrial e autoral, o Museu da Casa Brasileira,
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, abre sua nova loja: Tororó.
A criação da loja é da designer Marisa Ota, em parceria com Renato Imbroisi e Eurico
Ugaya. A abertura será realizada no sábado, 1º de julho, no horário de funcionamento
do museu: das 10h às 18h. A entrada para a loja é gratuita.
O conceito criado por Marisa Ota, que também é curadora da feira Paralela Gift,
abrange a variedade de objetos e tipologias características da casa brasileira: “O
produto brasileiro é misturado: arte, artesanato, peças únicas, design industrial e até
história afetiva”, conta Marisa.
Livros, objetos de decoração, luminárias, almofadas, cerâmica, tecelagem, design em
madeira, pinturas, design em papelão, joalheria, design de roupas, acessórios e muitos
outros produtos compõem o repertório da loja.
Em consonância com a programação cultural do Museu da Casa Brasileira, que valoriza
o design nacional, a Tororó também quer dar luz aos criadores brasileiros. Assim, os
itens têm autoria ou produção local.
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Caroline Harari, Greghi Design, Fernanda Spilborghs, Sergio Matos, Nara Ota, Yara Fukimoto, Iludi (da
esq. para dir.) são alguns dos criadores na loja Tororó

SERVIÇO
Abertura: Tororó, nova loja do MCB
Sábado, 1º de julho das 10h às 18h
Funcionamento da loja: de terça a domingo, das 10h às 18h com entrada gratuita

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 rica diversidade do morar no país.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano
Telefone: (11) 3032-3727
www.mcb.org.br
Visitação
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De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 8 e R$ 4 (meia-entrada) até 30/06 | R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) a partir
de 1º/07 | 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
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
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
Damaris Rota – (11) 3339.8308 | drota@sp.gov.br
Gabriela Carvalho – (11) 3339.8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br

