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Arquiteto Marcos Acayaba é o convidado da 1ª edição  do ciclo 

de palestras MCB-ARQ!BACANA 2015 
 

 
Casa Olga | São Paulo-SP – Projeto de Marcos Acayaba (foto de Nelson Kon) 

 

25 de março, quarta-feira às 19h30 
 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e o 
portal ARQ!BACANA realizam, em 25 de março, a primeira edição de 2015 de seu ciclo de 
palestras sobre arquitetura e urbanismo. Com o tema “O exercício da liberdade projetual”, o 
evento terá como convidado o arquiteto Marcos Acayaba, que apresentará projetos que 
exploram a liberdade conceitual e as potencialidades dos materiais construtivos na formulação 
do espaço arquitetônico. 
 
Na ocasião, Marcos Acayaba fará um panorama do trabalho desenvolvido ao longo de mais de 
40 anos de carreira profissional, que se caracteriza pela intensa investigação relacionada ao 
uso de diferentes materiais e estruturas pouco convencionais. O arquiteto discutirá sobre 
como explora as potencialidades de cada material na concepção da construção, na formulação 
do espaço arquitetônico e nas contribuições às intenções formais de cada projeto – desde 
pavilhões e planos urbanos a habitações unifamiliares e edifícios públicos e privados. 
 



Realizado desde 2010, o ciclo de palestras MCB-ARQ!BACANA tem inscrições abertas pelos 
contatos: www.arqbacana.com.br/agenda ou (11) 3078-2906. O evento inaugural de 2015 
contará com a mediação da arquiteta e diretora de conteúdo do portal ARQ!BACANA, 
Elisabete França.  
 
Sobre Marcos Acayaba 
Arquiteto e urbanista formado pela FAU-USP (1969), onde também concluiu o seu doutorado, 
em 2005, atualmente leciona a disciplina de Projeto Arquitetônico. Ele é autor de diversos 
projetos e obras de destaque – como o Pavilhão Pindorama (1985) e a Residência Baeta (1993) 
–, com publicações em livros no Brasil e exterior. Seus trabalhos lhe renderam premiações 
como o Cubo de Bronze na Bienal de Buenos Aires (1985) e a Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo (1993 – Destaque da Obra e 1997 – Grande Prêmio Ex-Aequo). 
 
Sobre o Portal ARQ!BACANA 
O ARQ!BACANA, desenvolvido pelo arquiteto Marcio Mazza, é um portal completo e efetivo 
voltado a celebrar a cultura da arquitetura, do design, do paisagismo e do design de interiores. 
O portal cobre e publica, diariamente, ações e eventos nacionais e internacionais que 
envolvem a comunidade dos arquitetos, designers e paisagistas. Pela sua própria velocidade, 
inerente à característica de um portal ágil, enxuto e com atualizações diárias, o ARQ!BACANA é 
hoje fonte constante de consulta dos profissionais e estudantes da área. Por ser uma mídia de 
serviços, o portal atrai a atenção de arquitetos de todo o país, ansiosos por notícias e 
coberturas de ações/eventos – culturais, técnicos, pedagógicos e sociais – praticamente 
inexistentes em outras mídias especializadas na área. 
 
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 
ARQ!PALESTRA - “O exercício da liberdade projetual” 
Com Marcos Acayaba 
25 de março, quarta-feira às 19h30 
 
Inscrições: www.arqbacana.com.br/agenda ou (11) 3078-2906 
R$ 35 individual; R$ 25 para grupos de 5 ou mais pessoas 
Cortesia para o professor que levar mais de 5 alunos pagantes 
200 vagas 
Mais informações: arqtour@arqbacana.com.br ou (11) 3078.2906 
 
Realização: MCB e ARQ!BACANA 

 
Local: Museu da Casa Brasileira 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (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    
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Filipe Bezerra - (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br  
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br  
Izabelle Prado – (11) 3026.3900 | assist2comunicacao@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Jamile Menezes – (11) 3339.8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339.8162 | ninzinna@sp.gov.br  
 
 


