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Programação paralela à 5ª Mostra Jovens Designers é  destaque na 
segunda abertura noturna de março no MCB 

 

 
 

18 de março, quarta-feira das 18h às 22h – Entrada gratuita 

 
O Museu da Casa Brasileira promove aberturas noturnas em quartas-feiras alternadas, com 
gratuidade para o ingresso das 18h às 22h. No mês de março, a segunda ação acontece no dia 18 e 
destaca as atividades paralelas à 5ª Mostra Jovens Designers, com palestras a partir das 19h. Por 
meio do horário estendido, o MCB visa ampliar as opções de acesso ao público e criar alternativas 
para que mais visitantes possam conhecer o Museu e suas atrações. 
 
A 5ª Mostra Jovens Designers apresenta um painel da produção dos estudantes brasileiros da área. 
São produtos e protótipos de 63 universitários que vieram de 24 universidades, em 12 cidades e 
oito estados (Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo). Durante a abertura noturna, acontecem duas palestras com diferentes 
profissionais da área de design (a entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia). 
 
Às 19h, Levi Girardi fará a apresentação Mercado de trabalho e tendências. Girardi é designer e 
sócio-fundador da Questto|Nó – agência de design e Inovação. Realiza palestras sobre design e 
atua como professor nas instituições IED, Senac/SP e  Instituto Rio Branco. Também é conselheiro 
da ADP – Associação dos Designers de Produto. 
 
Às 20h30, a palestra O ativo mais precioso do design será ministrado por Guilherme Rodrigues de 
Carvalho. Graduado em Design Digital pela Universidade Anhembi Morumbi e bacharel em Design 
do Produto pelo Instituto Mauá de Tecnologia, o profissional possui ampla experiência em 
desenvolvimento de produtos e projetos de design industrial, gráfico e de interfaces, pesquisa 
aplicada, user experience, user interface, identidade visual, branding, modelagem em 3D e 
renderização. Atua no mercado como designer industrial pelo SENAI São Paulo Design elaborando 



projetos e consultorias, atendendo a toda a indústria do Estado de São Paulo, em todas as 
categorias e segmentos: hospitalar, cosméticos, metal mecânica, plásticos, automotiva, etc. É 
vencedor de prêmios como Mabe GE Design, Tok Stok, Inova Whirlpool e Idea Brasil. 
 
Outro destaque da programação é a exposição Casas do Brasil 2014 - SOBREVIVÊNCIAS/ uma 
exposição sobre vivências: Carandiru, com curadoria de Maureen Bisilliat. É a sexta edição de 
Casas do Brasil, projeto do MCB que propõe a formação de um inventário sobre a diversidade do 
morar no país. Aberta até 10 de maio, revela soluções encontradas pelos detentos para as 
condições de vida enfrentadas no cotidiano do presídio do Carandiru. A iconografia utilizada foi 
produzida pela equipe coordenada por Sophia Bisilliat e André Caramante entre 2001 e 2002, 
últimos anos de funcionamento da Casa de Detenção Professor Flamínio Fávero (Carandiru), antes 
de sua demolição. A equipe coletou peças do dia a dia, que formam um recorte das ferramentas e 
utensílios improvisados pelos detentos: fornos, ferros, filtros, facas, que, na mostra do MCB, podem 
ser vistos fisicamente e em imagens de Renato Soares.  
 
O público também poderá conhecer Móvel Moderno no Brasil: seleção do acervo do MCB. A 
exposição oferece uma breve narrativa visual e informativa dos assuntos tratados na reedição do 
livro Móvel Moderno no Brasil. Com curadoria da autora da publicação, Maria Cecilia Loschiavo dos 
Santos, e da professora da FAU-USP Tatiana Sakurai, a mostra reúne um grupo de móveis 
selecionado a partir do acervo do MCB. 
 
Estarão disponíveis ainda para visitação as exposições Coleção MCB e A Casa e a Cidade – Coleção 
Crespi-Prado, ambas em cartaz por tempo indeterminado. A primeira reúne móveis e utensílios 
representativos da casa brasileira do século 17 ao 21, e a segunda retrata um importante capítulo 
do desenvolvimento paulistano entre o final do século 19 e meados do século 20 a partir do 
cotidiano e da trajetória dos moradores originais da casa que hoje abriga o MCB: o casal Fábio 
Prado e Renata Crespi. 
 
Realizadas desde o início de 2012, as aberturas noturnas contribuíram, ao lado de um conjunto de 
ações do MCB, para o crescimento da frequência ao museu a patamares superiores aos 100 mil 
visitantes anuais. Além das exposições de acervo e mostras temporárias sobre arquitetura e design, 
os visitantes têm acesso também a atrações especialmente elaboradas para o horário estendido, 
como visitas orientadas por curadores, apresentações musicais, lançamentos de documentários e 
livros, debates, entre outras programações.  
 
Em todas as aberturas noturnas, o Museu da Casa Brasileira atende ao público espontâneo e a 
grupos agendados. Os interessados em realizar visitas educativas podem ligar para (11) 3026.3913 
e saber mais detalhes sobre esta iniciativa e as atrações em cartaz. 
 
Sobre a 5ª Mostra Jovens Designers 
Em sua 5ª edição, a mostra Jovens Designers destaca mais um ano de inovação, criatividade e 
oportunidade na produção acadêmica brasileira. Realização do Museu da Casa Brasileira e da 
Origem Produções, com patrocínio da Deca e apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da 
Associação dos Designers de Produtos (ADP) e da Bienal Brasileira de Design,  a exposição tem 
curadoria de Auresnede Pires Stephan e cenografia de Sérgio Matos.  Os 63 universitários 
selecionados vieram de 24 universidades, em 12 cidades e oito estados (Minas Gerais, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo).  
 
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: 
Aberturas Noturnas no MCB – Março 
18 de março, quarta-feira das 18h às 22h – Gratuito 
 
Ciclo de Palestras 5ª Mostra Jovens Designers 
18 de março às 19h e 20h30 – Entrada Gratuita 
 
Dia 18.3 – Quarta-Feira 
19h | Mercado de trabalho e tendências: Levi Girardi (Questto/Nó) 
20h30 | O ativo mais precioso do design: Guilherme Rodrigues de Carvalho (Senai) 
 
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 
 
Nova política de cobrança de ingressos 
A partir de 3 de março, os visitantes do Museu da Casa Brasileira, incluindo os clientes do 
restaurante Santinho no MCB, pagarão ingresso reajustado no valor de R$ 6 (inteira) ou R$ 3 (meia-
entrada).  Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos. Aos sábados, domingos, feriados 
e aberturas noturnas a entrada permanece gratuita.   
 
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) 3032.3727 | 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  
 


