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MCB realiza lançamento do livro Piquenique no Jardim e
atividades culturais em programação do Dia das Crianças

Ilustração de Alfredo Aquino extraída do livro Piquenique no Jardim, de Cleonice Bourscheid

10 e 11 de outubro das 11h às 18h – Entrada Gratuita
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, a
Editora Ardotempo e AA Design Produções realizam uma programação especial no final de
semana que antecede o Dia das Crianças, no sábado e domingo 10 e 11 de outubro, das 11h às
18h, com entrada gratuita. Na ocasião, será lançado o livro Piquenique no Jardim, de Cleonice
Bourscheid, juntamente com atividades culturais relacionadas à obra, como leitura com a
autora, declamação de poesias, música e teatro infantil.
No sábado e domingo, às 14h, Cleonice Bourscheid participa de um recital de poesias seguido
de uma roda de leitura para crianças. Já às 15h, os atores Bruna Espinosa e Diego Machado
apresentam espetáculo infantil inspirado no livro, utilizando o método de improvisação e
esquetes cômicos. No domingo, às 11h, haverá uma edição especial do projeto Música no
MCB, com o recital “Salve fiori, d’augelli amori”, baseado nos livros “Ave, Flor” e “Ave,
Pássaro”, também escritos por Cleonice. Com a participação das sopranos Luciana Kiefer e
Clarice Bourscheid acompanhadas pelo pianista Rodolfo Wulfhorst, o programa inclui canções
sobre a natureza, escritas por compositores como H. Villa-Lobos, W. Henrique, Jayme Ovalle,
Dimitri Cervo e E. Villani Côrtes.

Piquenique no Jardim é um livro de poemas para crianças que busca estimular o convívio
harmonioso com a natureza e valorizar o meio ambiente e sua preservação. A publicação
reúne receitas elaboradas pela nutricionista Gabriela Zanatta Port, para o preparo entre
crianças e adultos, além de ilustrações do artista plástico, curador e escritor Alfredo Alquino. O
projeto conta com o apoio da Construtora Pelotense, Bourscheid – Meio Ambiente, e do
Ministério da Cultura, por meio da Lei de incentivo à Cultura. Durante o evento, o livro será
vendido a R$ 30,00 (trinta reais).
Sobre Cleonice Bourscheid
Poeta, professora, tradutora e produtora cultural, Cleonice é autora e proponente dos projetos
“Ave, Pássaro”, “Ave, flor” e “Piquenique no Jardim”, projetos interdisciplinares que aliam
poesia, música, literatura, artes plásticas e teatro. Em 2014, recebeu o prêmio “Segnalazione di
Merito” da Academia Internazionale Il Convívio, pelo livro “Ave, Pássaro”, e também obteve o
segundo prêmio no Concurso Pensieri in Versi, de livro estrangeiro pela mesma Academia.
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
Dia das Crianças no MCB
10 e 11 de outubro das 11h às 18h - Entrada gratuita
Programação
Serão realizadas as seguintes atividades no sábado e no domingo, 10 e 11 de outubro:
11h – Lançamento do livro Piquenique no Jardim (R$ 30), de Cleonice Bourscheid
14h - Recital de poesia, leitura do livro e conversa com a autora
15h - Apresentação do espetáculo Piquenique no Jardim, com os atores Bruna Baliari Espinosa
e Diego Machado
Apenas no domingo, às 11h, haverá recital de canto lírico e piano, como parte do projeto
Música no MCB
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Brig. Faria Lima, 2705
(11) 3032.3727/ (11) 3026.3900
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
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