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Mostra do MCB “Hugo França: Escalas em Contraste” 
apresenta pela primeira vez miniaturas do designer 

 

 
 

Abertura: 13 de agosto, 11h – entrada gratuita 
Visitação: até 16 de outubro 

 
 
O pequeno fica ainda menor quando está ao lado de algo grandioso. Mostrar a beleza 
impactante das diferentes dimensões é a proposta da mostra Hugo França: Escalas em 
Contraste, que será inaugurada no Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, no dia 13 de agosto, às 11h, com entrada gratuita. 
 
Produzir uma miniatura de cada peça confeccionada sempre foi uma rotina do Atelier Hugo 
França. Justamente por serem pequeninas e extremamente similares às originais, as peças 
sempre atraíram a atenção e admiração de quem as observa. Foi desse interesse e 
identificação notórios que surgiu a ideia de reunir essas pequenas notáveis como 
protagonistas de uma exposição.  
 
“Há muito tempo queria reunir as miniaturas das minhas criações em uma ocasião especial. 
Nada melhor que ter o Museu da Casa Brasileira como palco para mostrá-las pela primeira vez 
ao público, já muito acostumado a ver minhas obras em grandes tamanhos”, comenta Hugo 
França. 
 
Na mostra, as miniaturas dividirão espaço com peças monumentais, algumas idênticas à de 
tamanho reduzido, instaladas com o propósito de criar contrastes de dimensões e impactar 
quem passar pelos corredores e salas do museu. Para completar, haverá uma exibição de 
vídeos e fotos de processos de produção feitos ao longo da carreira do designer. 
 
Uma das peças produzidas por Hugo França tem origem em uma árvore do Jardim do MCB, 
que estava condenada, e foi entregue ao artista no contexto da renovação das espécies nativas 
do Museu. A própria peça e o registro das etapas de trabalho estarão na exposição. 



 
A inauguração da mostra “Hugo França: Escalas em Contraste” será realizada junto à 
inauguração de outras duas exposições: “Design Mirim” e “Projeto Balanço 
MCB+BOOMSPDESIGN”. O evento está no calendário do Design Weekend! 
 
 
Sobre Hugo França 
Hugo França nasceu em Porto Alegre, em 1954. Em busca de uma vida mais próxima da 
natureza, mudou-se para Trancoso, onde viveu por 15 anos. Lá, percebeu o grau de 
desperdício na extração e uso da madeira, vivência que pautou seu trabalho. Desde o final dos 
anos 1980, desenvolve “esculturas mobiliárias”, expressão usada primeiramente pela crítica 
Ethel Leon e adotada pelo designer por sua precisão em descrever a produção que ele executa 
a partir de resíduos florestais e urbanos – árvores condenadas naturalmente, por ação das 
intempéries ou pela ação do homem. 
 
 
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 contempla exposições 
temporárias e de longa duração, além de uma agenda com debates, palestras e publicações 
que contribuem na formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, 
habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre as inúmeras 
iniciativas do MCB, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal reconhecimento do segmento 
no país, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, cujo objetivo é resgatar e preservar 
a memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 
 
 
SERVIÇO:  
 
Exposição Hugo França: Escalas em Contraste 
Abertura: 13 de agosto de 2016, às 11h – Entrada Gratuita 
(entrada sujeita à lotação do espaço) 
Visitação: até 16 de outubro 
Fotos para divulgação: clique aqui <fazendo FTP> 
 
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 – Atelier Hugo França 

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


Taís Santos – Agência Guanabara – (11) 3062-6399 | tais@agenciaguanabara.com.br 
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
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 
 

mailto:tais@agenciaguanabara.com.br
mailto:comunicacao@mcb.org.br
mailto:analistacomunicacao@mcb.org.br
mailto:gisele@sp.gov.br
mailto:viferreira@sp.gov.br

