Informações à imprensa
2017

Design na aviação brasileira é destaque do MCB para Design
Weekend 2017
A participação do Museu da Casa Brasileira acontecerá no dia 12 de agosto e a
entrada é gratuita
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O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, participará da Design Weekend 2017, em São Paulo, com atrações especiais no dia
12 de agosto. A missão do evento é expandir o acesso ao diálogo sobre a transversalidade e
as conexões do design, tanto no território da arte e da arquitetura, quanto em áreas
distintas como economia criativa e sustentabilidade.
Essa será uma das últimas oportunidades de conferir a exposição “Design na aviação
brasileira”, que fica em cartaz até o dia 20 de agosto. Guto Lacaz, criador da mostra, estará
presente durante a Design Weekend para uma visita especial. Além disso, os interessados
poderão participar da oficina Experimentando Design e criar, por exemplo, modelos de
aviões de papel.
A partir do dia 12, durante as atrações do Design Weekend no museu, os visitantes terão a
oportunidade de adquirir o catálogo impresso da exposição “Design na aviação brasileira” quantidade limitada e sujeita a disponibilidade.
MCB – Design Weekend - Atrações

- Visita à exposição “Design na aviação brasileira” orientada pelo criador Guto Lacaz
12 de agosto, às 14h – inscrições pelo e-mail agendamento@mcb.org.br
Como parte da programação do Design Weekend, o criador da mostra ‘design na aviação
brasileira’, Guto Lacaz, fará uma visita especial para apresentar as peças e trabalhos
expostos, além de contar curiosidades sobre a história da aviação brasileira.
- Oficina Experimentando Design
12 de agosto, às 14h30 - Oficina limitada a 20 pessoas, mediante agendamento pelo email
agendamento@mcb.org.br
A oficina tem como referência a exposição “Design na aviação brasileira”. Na atividade, os
participantes aprendem a criar brinquedos que divertem e ensinam, como modelos de
aviões de papel que podem voar por vários metros, um helicóptero que transporta um
poema e um foguete para realizar testes de lançamento.
- Tororó, nova loja do MCB, apresenta lançamentos
das 10h às 18h – entrada gratuita
A nova loja do Museu da Casa Brasileira, criada pela designer Marisa Ota em parceria com
Renato Imbroisi e Eurico Ugaya, apresenta em primeira mão lançamentos da feira Paralela.
Entre os artistas participantes estão BK Design, Casa Violeta, Carolina Peraça, Estúdio Iludi,
Marcelo Kiokawa, Nao Yuasa, Nara Ota, Ocre e Regina Medeiros.
Além das atividades acima, os visitantes também poderão conhecer as exposições
Primeiras Impressões – o nascimento da cultura impressa e sua influência na criação da
imagem do Brasil, Coleção MCB – Novas doações e A casa e a cidade – Coleção CrespiPrado.
Sobre o Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira, 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, com uma agenda com base em debates, palestras e publicações que
contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento crítico em temas como
arquitetura, 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 rica diversidade do morar no país.
SERVIÇO:
Entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (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
Acessibilidade no local
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
Suzana Gnipper – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br
Bruno Dória – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao2@mcb.org.br
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Gisele Turteltaub – (11) 3339-8162 | gisele@sp.gov.br
Damaris Rota – (11) 3339-8308 | drota@sp.gov.br
Gabriela Carvalho – (11) 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br

