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Ação do designer Hugo França, sessões de yoga e meditação 
são destaques da programação da Virada Sustentável no MCB 

 

 
Foto: Manuel Sá 

 

27 de agosto, sábado, a partir das 10h; e 28 de agosto, domingo,  
a partir das 11h – entrada gratuita (sujeita à lotação) 

 
 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
participa da Virada Sustentável 2016 com uma programação especial, voltada para toda 
família. As atividades estão distribuídas no terraço e jardim do Museu, nos dias 27 e 28 de 
agosto, com entrada gratuita (sujeita à lotação). 
 
No dia 27, com o nome “Ação de Produção de Mobiliário”, Hugo França transformará, em 
oficinas abertas ao público, três troncos de figueira provenientes do jardim do MCB, que 
haviam sido condenados e substituídos por espécies nativas, em mobiliário para uso dos 
visitantes. Uma das figueiras teve as raízes trabalhadas pelo designer e já está à mostra na 
exposição Hugo França: Escalas em Contraste, em cartaz até 16 de outubro. “É bastante 
importante para o museu a oportunidade de mostrar o processo de produção em paralelo ao 
produto final”, explica Miriam Lerner, diretora geral do Museu da Casa Brasileira. 
 
Durante a ação, o designer vai mostrar que, por suas mãos, a motosserra – símbolo de 
destruição das florestas – vira uma arma de preservação. O trabalho é completamente 
intuitivo e poderá contar com palpites das pessoas que estiverem presentes. 
 



 “Além de um grande parceiro, o Museu da Casa Brasileira é um local no qual me sinto em casa 
dentro da cidade de São Paulo. Esta ação vai ao encontro do que chamo de ‘alma’ do meu 
trabalho, que é permitir que árvores que estavam mortas sejam devolvidas em forma de arte 
para a população”, disse Hugo França.  
 
Atividades do dia 28 
No domingo, dia 28, as atividades da Virada Sustentável se iniciam com o projeto Música no 
MCB, às 11h, com uma homenagem a Radamés Gnatalli apresentada pelo Sexteto Serau.  
 
O evento segue com brincadeiras no jardim e as atividades: Diálogo de Guerreiros, Circuito de 
Tambores Comunitário, aula de yoga e Jazz Meditativo. São experiências voltadas à prática 
coletiva e à reflexão sobre saúde e humanidade. Veja os detalhes na programação abaixo. 
 
 

PROGRAMAÇÃO MUSEU DA CASA BRASILEIRA – VIRADA SUSTENTÁVEL 2016  
27 e 28 de agosto – entrada gratuita (sujeita à lotação) 
 
Sábado, 27 de agosto 
10h e 14h – Ação de produção de mobiliário 
O artista Hugo França realiza no jardim do MCB a transformação de três árvores condenadas 
em esculturas mobiliárias. A ação já foi realizada em outros locais como o Parque Ibirapuera 
(São Paulo) e o Museu do Açude (Rio de Janeiro). Dividida em dois momentos, com duração 
de três horas cada, faz parte da programação de atividades da exposição Hugo França: Escalas 
em contraste, em cartaz até 16 de outubro. 
 
Domingo, 28 de agosto 
11h às 12h – Música no MCB 
O Sexteto Serau celebra os 110 anos de nascimento de Radamés Gnattali em uma 
apresentação composta pelas principais obras do maestro, incluindo o repertório escrito 
exclusivamente para o saxofonista e clarinetista Paulo Moura, com foxtrotes, sambas-canção, 
chorinho e valsas. O grupo é formado por músicos paulistanos da nova geração. 
 
13h às 17h – Brincadeiras no Jardim 
Brincadeiras livres e dirigidas para a família. 
 
13h – Diálogo de Guerreiros – Alinhando nossas fibras pessoais com a cidade 
A atividade desenvolve a união do conhecimento e práticas de antigas tradições aplicadas 
com a ciência moderna. A ideia é promover a saúde integral do ser humano por meio de 
práticas que favoreçam o desenvolvimento integral da consciência física, vital, mental, 
espiritual e ecológica.  
 
14h30 – Circulo de Tambores Comunitário 
Os participantes, munidos de tambores e sem atender quaisquer requisitos prévios, tocam e 
produzem conteúdos sonoro-musicais espontâneos, proporcionando novas experiências 
musicais, auto-expressão, alívio do estresse, e percepção de vínculos de pertencimento 
humanitários. 
 
15h30 – Aula de Yoga 
Ministrada por Deva Bandhu e Nanda Priya, a prática de yoga e respiração proporciona uma 
conexão com o momento presente, trazendo a consciência do indivíduo como parte do todo e 
estimulando a realização de ações sustentáveis no cotidiano. Indicada a todos os níveis, com 
exercícios posturais (asanas), exercícios de respiração (pranayama) e técnicas de meditação. 

http://www.mcb.org.br/pt-BR/programacao/exposicoes/mostra-hugo-franca-escalas-em-contraste
http://www.mcb.org.br/pt-BR/programacao/exposicoes/mostra-hugo-franca-escalas-em-contraste


 
16h30 – Jazz Meditativo 
Através da improvisação coletiva, os músicos se colocam em uma posição de meditadores 
para se conectarem aos ouvintes e formar uma só corrente de não-pensamento, onde o som 
flui e traz a integração de todos os presentes no ambiente. 
 

 
 
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
realiza preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu do 
país voltado à arquitetura e ao 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. 
 
Sobre a Virada Sustentável 
A Virada Sustentável é um movimento de mobilização colaborativa em prol da 
sustentabilidade e organiza o maior festival do tema do Brasil. Começou em São Paulo e já 
realizou outros festivais em Manaus, Valinhos e Porto Alegre. Envolve articulação e 
participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, 
movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades, entre outros, 
com o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus 
diferentes temas para a população. A concepção da Virada 2016 é baseada nos 17 Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU, que são também os princípios que 
regem os projetos realizados pelo grupo. 
 
Sobre 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. 
 
SERVIÇO 
Virada Sustentável 2016 no MCB 
27 de agosto às 10h e às 14h | 28 de agosto das 11h às 18h | entrada gratuita (sujeita à 
lotação) 
 
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 
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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