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Mostra do MCB “Desenhando a Cidade: Antes que acabe” 

encerra no dia 31 de julho com lançamento de livro 
 

 
Foto: Gui Gomes / MCB 

 
 

Visitação: até 31 de julho 
Lançamento do livro “Antes que acabe”: 31 de julho, domingo às 14h – entrada gratuita 

 
 
Com desenhos das construções remanescentes de casas e sobrados da cidade de São Paulo 
feitos pelo artista plástico e antropólogo João Galera, a exposição “Desenhando a cidade: 
Antes que acabe” entra em seus últimos dias em cartaz no Museu da Casa Brasileira, 
instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O encerramento acontece no dia 
31 de julho e, na ocasião, será lançado o livro “Antes que acabe”, que reúne as obras expostas 
na mostra junto a outras do mesmo projeto do artista. O evento acontece às 14h e tem 
entrada gratuita. 
 
Em nanquim sobre papel, os desenhos de João Galera resgatam iconograficamente as casas 
como o símbolo da resistência paulistana contra transformações da cidade ocorridas com a 
chegada dos prédios e das novas dinâmicas urbanas. É pelo registro das fachadas das casas 
que João Galera explora as evidências da vida privada, observando elementos sutis como um 
vaso, uma planta, uma janela entreaberta ou outros detalhes do cotidiano. 
 
A exposição iniciou a série Desenhando a cidade, que pretende apresentar uma variedade de 
registros da cidade de São Paulo a partir de diversas expressões de desenhos feitos por 



artistas, arquitetos e designers, que observam e analisam a cidade e a representam através de 
desenhos, ilustrações e outras composições. “Nossa ideia no Museu é oferecer ao público uma 
diversidade expressiva de diferentes aproximações e leituras da cidade, ampliando o 
repertório de registros sobre a rica complexidade urbana de São Paulo”, comenta o diretor 
técnico do MCB, Giancarlo Latorraca.  
 
O livro “Antes que acabe” está em campanha de financiamento coletivo no site Partio até o dia 
24 de julho. 
 
 
Sobre o artista 
Com formação em antropologia, o artista plástico João Galera explora o desenho, a pintura, a 
colagem e a costura. Nascido no Paraná, intensificou seu trabalho artístico no México, quando 
fazia doutorado em Antropologia de Iberoamérica e estudava a comunidade indígena Sicuicho. 
João começou a desenhá-los, e foi chamado para fazer o mural de uma pré-escola. Participou 
de exposições coletivas e individuais no Brasil, Estados Unidos e México.  
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu 
do país especializado em arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições 
temporárias e de longa duração, e uma agenda com base em debates, palestras e publicações 
que contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento crítico em temas 
diversos como urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e 
sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB, 
principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, de 
resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 
 
SERVIÇO: 
 
Projeto “Desenhando a cidade: Antes que acabe” 
Visitação: até 31 de julho 
Fotos para divulgação (crédito Gui Gomes): clique aqui <fazendo FTP> 
 
Lançamento do livro “Antes que acabe” 
31 de julho, domingo às 14h – entrada gratuita 
 
Local: Museu da Casa Brasileira (11) 3032.3727 
Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 7 e R$ 3,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são 
isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada 
Gratuito aos finais de semana 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 

mailto:agendamento@mcb.org.br
http://www.mcb.org.br/


Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br 
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