
 

 
MUSEU DA CASA BRASILEIRA NA 15ª PRIMAVERA DOS 

MUSEUS 
 

O MCB participará da programação com exposições e uma oficina 
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De 20 a 26 de setembro, o Museu da Casa Brasileira (MCB) – uma instituição da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – participará 
da 15ª edição da Primavera dos Museus. Nesta temporada, o evento tem como 
tema “Museus: perdas e recomeços” e refletirá sobre o papel das instituições 
museológicas diante do cenário atual. Assim, o MCB participará da programação 
com exposições e uma oficina online oferecida pelo Educativo MCB.  
 
Confira a programação: 
 
15ª Primavera dos Museus no MCB 
De 20 a 26 de setembro, das 10h às 18h. 
Exposições: A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado | Remanescentes da 
Mata Atlântica & Acervo MCB | Vitrine – Utensílios da Cozinha Brasileira | Jean 
Gillon: artista-designer | Bernardo Figueiredo: designer e arquiteto brasileiro  
Entrada: R$7,50 (meia entrada) / R$15 (inteira) / Gratuito na terça-feira. 
 
Oficina online de desenho “Que objeto é esse?” 
Dia 25 de setembro, sábado, às 10h. 
Gratuita. Classificação livre. 
Inscrições pelo site. 
 



 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, dedica-se, há 51 anos, 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 que possui também atividades 
do serviço educativo, debates, palestras e publicações contextualizando 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 realizada desde 1986; e o projeto 
Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade 
do morar no país. 
 
SITE: mcb.org.br/ 
Museu da Casa Brasileira | Av. Faria Lima, 2705 | Tel.: (11) 3032-3727  
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
 
Informações para imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Rachel de Brito – (11) 3026-3900 | auxcomunicacao@mcb.org.br 
Giovanna Borghi – (11) 3026-3900 | auxcomunicacaojr@mcb.org.br 
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo  
Assessoria de Imprensa   
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  
(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br   
Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | 
LinkedIn | YouTube 
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