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Coleção MCB é referência para a palestra “Mobiliário no Brasil:
raízes e identidade”, com Maria Angélica Santi

17 de dezembro, quarta-feira às 19h30 - gratuito
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
apresenta na quarta-feira 17 de dezembro a palestra “Mobiliário no Brasil, raízes e
identidade. Uma contribuição do Museu da Casa Brasileira”. A partir das 19h30, a designer e
pesquisadora Maria Angélica Santi utilizará referências do acervo do MCB para falar sobre a
história e o momento atual do mobiliário no Brasil.
Autora do livro “Mobiliário no Brasil Origens da Produção e Industrialização” (2013, Editora
SENAC SP), 1º lugar na categoria trabalhos escritos publicados na 27ª edição do Premio Design
Museu da Casa Brasileira, Maria Angélica Santi abordará na palestra diferentes épocas e
momentos da indústria nacional. Serão explorados desde móveis mais antigos, relevantes para
o reconhecimento das heranças culturais constitutivas da identidade do mobiliário brasileiro,
até peças contemporâneas da Coleção MCB que se valem do repertório tradicional na sua
produção.
“Paralelo à herança tradicional, o acervo do Museu da Casa Brasileira mostra também a
contribuição de peças de designers atuais, da produção contemporânea”, analisa Maria
Angélica Santi. “Considerando aspectos socioculturais e produtivos, é possível perceber a
evolução do fazer artesanal à fabricação em série, destacando-se neste processo a Cama
Patente e os Móveis CIMO”.

Sobre Maria Angélica Santi
Angélica Santi é graduada em artes plásticas na FAAP e pós-graduada na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Especializou-se em design
de mobiliário, sendo sua experiência inicial nesse ramo de atividade a fábrica de móveis
UNILABOR. Fundou a OFICINA ARTE DESIGN em 1988, onde realiza cursos, pesquisas e
desenvolvimento de produtos e protótipos. Participou dos júris Premio Design Museu da Casa
Brasileira na 12ª, 13ª e 28ª edição e do primeiro Salão de Design de Ubá. Foi curadora da
exposição “A memória da indústria: o caso Cimo” na Bienal Brasileira de Design 2010, Curitiba,
e da exposição “Cama Patente memória e imaginário” no SESC Araraquara, São Paulo (2012).
É autora do livro “Mobiliário no Brasil Origens da Produção e Industrialização” (2013, Editora
SENAC SP), premiado em 1º lugar na 27ª edição do Premio Design MCB, em 2013.
Sobre o Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destaca-se o Prêmio Design
Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país.

SERVIÇO
Palestra “Mobiliário no Brasil, raízes e identidade. Uma contribuição do Museu da Casa
Brasileira” - Angélica Santi
17 de dezembro às 19h30 - Entrada Gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032-3727
Visitação
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada)
Gratuito aos sábados, domingos 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
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