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Últimos dias para conferir a exposição Móvel Moderno no Brasil:
seleção do acervo do MCB

Exposição que celebra os 20 anos do livro Móvel Moderno no Brasil fica em
cartaz até 29 de março
A exposição Móvel Moderno no Brasil: Seleção do Acervo do MCB chega aos seus últimos dias em
cartaz no Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
Parte da celebração dos 20 anos do livro Móvel Moderno no Brasil, de Maria Cecilia Loschiavo dos
Santos, a mostra apresenta, até o dia 29 de março, móveis selecionados do acervo do MCB que
pontuam os momentos, personagens e questões fundamentais à consolidação do que hoje é
conhecido como “móvel moderno brasileiro”.
Publicado originalmente em 1995, o livro Móvel moderno no Brasil ganhou este ano uma nova
edição, publicado pela Editora Olhares. Ao longo desses 20 anos, a publicação tornou-se referência
da história do design de móveis, contribuindo ao processo de revalorização do móvel moderno
brasileiro ocorrido ao longo das últimas décadas.
A proposta da exposição Móvel Moderno no Brasil: seleção do acervo do MCB é oferecer ao
público visitante uma breve narrativa visual e informativa dos assuntos tratados nesta 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.
Apresentadas pelos mesmos títulos dos capítulos do livro e acompanhadas de breves textos de
apoio, as peças pontuam os momentos, personagens e questões que foram fundamentais ao
processo de modernização e caracterização do que hoje é conhecido e valorizado como o “móvel
moderno brasileiro”. Ainda que os textos informativos não contemplem a totalidade do livro, o
recorte adotado e o tratamento do material são realizados de forma a permitir que o visitante
possa apreender e compreender o assunto tratado independentemente da aquisição do livro
impresso.
Sobre Maria Cecilia Loschiavo dos Santos
Maria Cecilia Loschiavo dos Santos é filósofa e professora titular de Design na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Estética
pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora visitante em diversos programas de pósdoutorado nas seguintes universidades: Universidade da Califórnia, Los Angeles; Escola de Política
Pública e Pesquisa Social, 1995-96; Universidade Estadual de Campinas; Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, 1997; Universidade Nihon, Toquio; Faculdade de Design e Artes, 1999; Centro
Canadense de Arquitetura, Montreal, 2001; UCLA, Luskin School of Public Affairs, 2007-2008;
Conferencista convidada no Bard Graduate Center, Nova York, 2011, na Universidade de Boras,
2013, e no Lacma – Los Angeles Country Museum of Art, 2014. É autora de diversos livros, entre
eles Jorge Zalszupin – design moderno no Brasil, também pela Editora Olhares.
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, destacam-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
Exposição Móvel Moderno no Brasil: seleção do acervo do MCB
Visitação: até 29 de março
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$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos
Gratuito aos sábados, domingos, feriados e aberturas noturnas
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

