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MCB recebe grupo fotográfico Click a Pé neste domingo 
22ª edição do passeio leva profissionais e amadores da fotografia a conhecerem a história da 

morada brasileira pelo viés da arquitetura e do design 
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O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
receberá no próximo domingo, dia 27 de agosto, às 14h00, o projeto Click a Pé. O objetivo é levar 
fotógrafos (profissionais e amadores, com qualquer tipo de câmera) para registrar as dependências 
e exposições do museu, que se dedica às questões da morada brasileira pelo viés da arquitetura e 
do design. 
 
O passeio inclui acesso às exposições do MCB que, atualmente, conta com duas mostras de longa 
duração. “Coleção MCB” é um recorte do acervo da instituição, constituído por móveis e objetos 
representativos da casa brasileira desde o século XVII até os dias de hoje. “A Casa e a Cidade – 
Coleção Crespi Prado” aborda o uso residencial do imóvel e, hoje, abriga o museu por meio do 
cotidiano e da trajetória de seus moradores originais: o casal Renata Crespi e Fábio Prado, 
protagonista de transformações históricas, culturais e urbanísticas na cidade de São Paulo. 
 
O MCB conta ainda com exposições temporárias e uma agenda com base em debates, palestras e 
publicações, contribuindo na formação de um pensamento crítico em temas diversos como 
urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade.  
 



Além de poderem registrar e trocar experiências fotográficas sobre a arquitetura e o espaço do 
museu – localizado em um solar neoclássico, construído entre 1942 e 1945; projeto arquitetônico 
desenhado por Wladimir Alves de Souza, que remete às linhas do Palácio Imperial de Petrópolis (RJ) 
–, o público presente terá chance de participar de um sorteio de livros do MCB. 
 
A 22ª edição do Click a Pé promete ser mais uma empreitada dinâmica e enriquecedora para os 
participantes do projeto idealizado pela fotógrafa Mariana Orsi. O evento é gratuito e os 
interessados em participar devem, obrigatoriamente, fazer a inscrição em www.clickape.com.br, a 
partir do meio dia do dia 23 de agosto.   
 
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. 
 
Sobre o Click a Pé 
Lançado em novembro de 2015, o projeto de passeios fotográficos mensais gratuitos propõe uma 
redescoberta e registro histórico do espaço urbano a partir da produção fotográfica, incentivando o 
público a ser turista em sua própria cidade e fomentando a discussão sobre arquitetura, urbanismo, 
artes etc. Os destinos abrangem desde os cartões postais a lugares inusitados e até inacessíveis. 
Desde a estreia, o “Click a Pé” já foi realizado três vezes com a Globo, sendo duas por meio das 
iniciativas “Verdejando” e “Arte na Rua” e uma terceira que levou o projeto para Paranapiacaba, 
distrito de Santo André, no Grande ABC. Em todas essas edições, o jornalismo da emissora em São 
Paulo marcou presença realizando coberturas para o SPTV e Antena Paulista. Já em julho de 2016, o 
“Click a Pé” teve evento extra no bairro paulistano do Ipiranga, apresentado pela Stella Artois e 
Casa Rauric. Em um único dia, foram produzidas milhares de imagens com o cálice da cerveja belga 
inserido nos ambientes de um convento tombado. Desse montante, mais de 400 foram exibidas – 
em formato polaroid – no episódio “Fotografia”, o primeiro do “Coletivo Stella Artois” 
(https://goo.gl/1ubTEu). Em junho de 2017, mais uma parceria, dessa vez com Stuhlberger e Hines 
em edição dedicada ao Museu Lasar Segall e Casa Modernista, institutos artísticos vizinhos ao 
empreendimento das duas incorporadoras, o Paseo Vila Mariana. 
 
Sobre Mariana Orsi 
Mariana Orsi é fotógrafa especializada em arquitetura e idealizadora do “Click a Pé”. Arquiteta e 
urbanista, com pós-graduação em Arquitetura Contemporânea, integra a plataforma OliOli, que 
reúne os maiores influenciadores digitais em design e lifestyle do Brasil. Em 2016, foi convidada a 
participar do “Coletivo Stella Artois”, ao lado de mais três fotógrafos. Apresentou a série 
“Detalhes”, composta de registros do palacete tombado que sediou o evento, e também assinou a 
curadoria das fotos produzidas pelo público do “Click a Pé”, na edição realizada especialmente para 
a cerveja belga. Seus ensaios estão nos principais veículos nacionais e internacionais da mídia 
especializada, como Architectural Digest, Urbana, Estadão, Folha de São Paulo, Casa Vogue, Casa e 

http://www.clickape.com.br/


Jardim, Casa Cláudia e Arquitetura & Construção, entre outros. O trabalho fotográfico autoral é 
voltado para a relação do homem com a cidade, reunindo cliques nas principais capitais do mundo. 
Em paralelo, realiza workshops de fotografia de arquitetura em São Paulo e nos Estados Unidos.   
 
SERVIÇO: 
Quando: 27 de agosto de 2017 
Horário: a partir das 14h00  
Ponto de encontro: Entrada do museu  
Quanto: Gratuito  
Classificação indicativa: Livre 
Inscrição obrigatória: www.clickape.com.br 
 
Local: Museu da Casa Brasileira (11) 3032.3727 
Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano 
 
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 
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 – Click a pé 
Fabricio Scarcelli – (11) 98226.0288 ou (12) 3895.4270 
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Suzana Gnniper– (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Jaqueline Caires - (11) 3026.3900 | analistacomunicacao2@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 
Damaris Rota – (11) 3339.8308 | drota@sp.gov.br 
Gabriela Carvalho – (11) 3339.8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br 
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