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Museu da Casa Brasileira realiza visitas noturnas gratuitas com 
atrações variadas como exposições e apresentação musical 

 

   
 

A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, o MCB funciona até as 22h, expandindo o 
atendimento ao público espontâneo e aos grupos agendados  

 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, 
permanece aberto ao público nas noites de quarta-feira, a cada 15 dias. A visitação é 
gratuita a partir das 18h. Até as 22h, a equipe do núcleo educativo do MCB oferece 
visitas com grupos agendados e público espontâneo. Em agosto, haverá abertura 
noturna do Museu nos dias 15 e 29.  
 
Em 15/08, além do acervo da instituição, será possível visitar a exposição “Colheres 
de Bambu, de Alvaro Abreu e Hans Hansen”, composta por 600 peças em bambu 
criadas pelo artista capixaba Alvaro Abreu, além de imagens do fotógrafo alemão 
Hans Hansen.  
 
No dia 29, o público terá acesso à mostra “Todd Bracher – A essência das coisas”, 
com mobiliário, utensílios de cozinha e luminárias, além de painéis fotográficos e 
vídeos com imagens referentes ao processo criativo do jovem designer norte-
americano.  
 
Na mesma data, destaque também para a apresentação musical do grupo Choronas, 
dentro do projeto Clássicos em Cena, com curadoria do maestro Parcival Módolo. 
Formado pelas musicistas Gabriela Machado (flauta transversal), Ana Cláudia César 
(cavaquinho), Paola Picherzky (violão) e Roseli Câmara (percussão), o conjunto 
executará obras tradicionais e contemporâneas, representantes de ritmos 
característicos da música brasileira: choro, baião, maxixe e samba. 
 
Em todas as visitas noturnas, o MCB atende a grupos agendados de escolas, terceiro 
setor e empresas. Interessados podem ligar para (11) 3032-2499 e saber mais 
detalhes desta iniciativa que promove a democratização do acesso à cultura por meio 
da gratuidade da visita à instituição, da qualidade das atrações e da flexibilização dos 
horários.  
 
 
 
 



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 que comemora este ano sua 26ª edição.  
 
Conhecido pela localização privilegiada de sua sede, uma mansão da década de 40 
quase no cruzamento das avenidas Faria Lima e Cidade Jardim, o MCB é um 
verdadeiro oásis entre os prédios da região com seu jardim de mais de 6 mil metros 
quadrados.   
 
 
SERVIÇO: 
Visita Noturna 
Data: 15 e 29 de agosto de 2012 
Horário: até as 22h 
Entrada Gratuita 
 
Clássicos em Cena - Choronas 
Data: 29 de agosto 
Horário: às 20h30 
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 
Ingresso: R$ 4,00 - Estudantes: R$ 2,00 
Gratuito aos domingos e feriados 
Gratuito a partir das 18h nas datas de visitação noturna 
Acesso a pessoas com deficiência / bicicletário 
 
Estacionamento: Até 20 minutos, grátis; 2 horas, R$ 12,00 e demais horas, R$ 2,00. 
Acesso a portadores de deficiência física. 
 
Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br    
 
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Filipe Bezerra - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
Mercedes Guilloux - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br  
Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura 
Renata Beltrão - (11) 2627-8166 rmbeltrao@sp.gov.br  
Giulianna Correia – (11) 2627-8243 gcorreia@sp.gov.br 
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