
Exposição Le Corbusier no Museu da Casa Brasileira 
apresenta as 17 obras declaradas patrimônios mundiais 

pela Unesco 
 
Abertura acontece no dia 22 de julho, sexta-feira, a partir das 10h, com entrada 

gratuita  
 

 
 

Capela Notre-Dame du Haut - RonchampFrança – 1950 | Vista exterior - Crédito Cemal Emden © 
FLC/ADAGP, 2016 

 
 
O Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação 

Padre Anchieta, acolhe a exposição ‘Le Corbusier - A arquitetura moderna 
declarada Patrimônio da Humanidade’, realizada pela Embaixada da Suíça 
no Brasil e o Consulado Geral da Suíça em São Paulo, em colaboração com a 
Fundação Le Corbusier e a Unesco.  
 

A exposição, que ficará em cartaz no Museu de 22 de julho a 25 de 
setembro, comemora os seis anos da inscrição de 17 obras de Le Corbusier no 
Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco, apresenta o trabalho do arquiteto 
suíço considerado o fundador da arquitetura moderna. 
 

Os painéis de tecidos com estampas das 17 obras foram especialmente 
produzidos para a mostra no Museu da Casa Brasileira, que retrata temas 



transversais como: Le Corbusier e arquitetura moderna brasileira, Patrimônio 
Mundial da Humanidade numa perspectiva contemporânea, sustentabilidade, 
inovação e educação.  

 
Para o Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, a exposição 

apresenta a história de um dos mais importantes arquitetos e urbanistas do 
século 20, e trata da importância da arquitetura moderna como patrimônio da 
humanidade e das influências recíprocas entre os grandes nomes da arquitetura 
suíça e brasileira até os dias de hoje. A mostra se torna ainda mais relevante ao 
ser inaugurada no Museu da Casa Brasileira, local de referência para a 
arquitetura, habitação e design brasileiros, disciplinas que fazem parte de um 
diálogo histórico entre a Suíça e o Brasil. Uma excelente oportunidade de difundir 
ao grande público os princípios da arquitetura moderna, tão importantes para a 
identidade cultural de nossos países. 

 
“Essa será uma ótima oportunidade para que todos possam conhecer o 

legado arquitetônico de Le Corbusier, cuja experimentação técnico-artística 
revolucionou a arquitetura no século 20”, comenta Giancarlo Latorraca, diretor 
técnico do MCB. Já para José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre 
Anchieta, que administra o Museu da Casa Brasileira, essa é mais uma parceria 
de sucesso. “Estamos felizes em apresentar as obras de um arquiteto que se 
tornou uma das figuras mais importantes da arquitetura e um grande 
influenciador na formação da geração modernista de arquitetos brasileiros”, 
finaliza.  
 

Dentre as obras consagradas pela Unesco, os visitantes conhecerão 
projetos de Le Corbusier espalhados por sete países do mundo, em quatro 
continentes, como a Casa orla Lago Léman, em Corseaux/Suíça; a Casa Guiette, 
em Antuérpia/Bélgica; o Conjunto Residencial Frugès, em Pessac/França; o 
Complexo Governamental, em Chandigar/Índia e o Museu Nacional de Arte 
Ocidental, em Tóquio/Japão. 
 

Com leitor QR do celular e um painel interativo em LED, o público poderá 
realizar uma visita virtual em 3D às maquetes de duas obras apresentadas na 
mostra – Casa orla Lago Léman e Casa Savoye – e também acessar sites como 
da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), da Fundação Le Corbusier e outros, com informações complementares 
ao conteúdo da exposição. 
 

Depois de São Paulo, a exposição seguirá em itinerância por outras 
cidades brasileiras até 2023. 
 
As 17 obras da exposição: 
Casa orla Lago Léman 
Corseaux, Suíça – 1923 
Foto: Vista da casa e lago - Crédito: Cemal Emden ©  FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/158sbuPDDbsHoxdhdceDT3289ss3t19lC/view 
 

https://drive.google.com/file/d/158sbuPDDbsHoxdhdceDT3289ss3t19lC/view


Casas La Roche-Jeanneret  
Paris, França - 1923 
 
Conjunto Residencial Frugès  
Pessac, França – 1924 
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden ©  FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1mY2Kq4CpBfM16UtHyqtezfwQi_q3TnZg/view 
 
Casa Guiette  
Antuérpia, Bélgica – 1926 
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden © FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1dFAkMhoFvkjle8B0Tp1_pod6lyXNH8P9/view 
 
Casas Weissenhofsiedlung 
Stuttgart, Alemanha – 1927 
Foto: Vista exterior das casas tipo geminada - Crédito: Cemal Emden 
©  FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1hw_VUwQSCE9-BnyUJij7BLKqyV6m1r4W/view 
  
Casa Savoye e Casa do Jardineiro 
Poissy, França – 1928 
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden ©  FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1GbMmJAZ22fKDwBFmg9K2NFyMLkf52ITZ/view 
 
Edifício Residencial Clarté  
Genebra, Suíça – 1930 
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden © FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1vWpzC-tzu0fQSuWDqFXUanKeSO34Zntf/view 
 
Edifício Residencial Molitor  
Paris, França – 1931 
Foto: Vista exterior da fachada da rua Nungesser et Coli - Crédito: Cemal 
Emden © FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1YdhevrwoXBVJPdiasbWtEDYV5W7CDCv-/view 
 
Fábrica Claude e Duval  
Saint-Dié-des-Vosges, França – 1946 
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden © FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1LOl6Wpe_wFg1bv2J8nTl4LWQM6O5uYfW/view 
 
Conjunto Residencial Marseille  
Marselha, França - 1947  
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden © FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1uPAZl97Q7amvvnrJM5LRfbmIWDrWsoe8/view 
 
Casa Consultório Dr. Curutchet  
La Plata, Argentina - 1949 
 

https://drive.google.com/file/d/1mY2Kq4CpBfM16UtHyqtezfwQi_q3TnZg/view
https://drive.google.com/file/d/1dFAkMhoFvkjle8B0Tp1_pod6lyXNH8P9/view
https://drive.google.com/file/d/1hw_VUwQSCE9-BnyUJij7BLKqyV6m1r4W/view
https://drive.google.com/file/d/1GbMmJAZ22fKDwBFmg9K2NFyMLkf52ITZ/view
https://drive.google.com/file/d/1vWpzC-tzu0fQSuWDqFXUanKeSO34Zntf/view
https://drive.google.com/file/d/1YdhevrwoXBVJPdiasbWtEDYV5W7CDCv-/view
https://drive.google.com/file/d/1LOl6Wpe_wFg1bv2J8nTl4LWQM6O5uYfW/view
https://drive.google.com/file/d/1uPAZl97Q7amvvnrJM5LRfbmIWDrWsoe8/view


Capela Notre-Dame du Haut  
Ronchamp, França - 1950  
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden © FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1_Y3y6-F9keLAcD0lS60hIR6DrWuHuTC7/view 
 
Cabana Corbusier-Gallis  
Roquebrune-Cap-Martin, França - 1951 
   
Complexo Governamental  
Chandigar, Índia – 1952 
Foto: Vista exterior do edifício do Tribunal de Justiça - Crédito: Cemal Emden © 
FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/19uKmOG7sTxxQLeTd9P1oucsLxY9AGbGz/view 
 
Convento La Tourette  
Éveux, França – 1953 
Foto: Vista exterior – Crédito: Cemal Emden © FLC/ADAGP, 2016 
https://drive.google.com/file/d/1O3pvb-
sfHUkI5aCqWUmTOEZ7OgfmfVWO/view 
 
Centro Cultural de Firminy  
Firminy, França - 1953 
  
Museu Nacional de Arte Ocidental  
Tóquio, Japão – 1955 
Foto: Vista exterior - Crédito: Cemal Emden © FLC/ADAGP, 2016  
https://drive.google.com/file/d/1gg5ldH51KG_r6M0zqn9MjNJpxmwH68WL/view 
 
Quem foi Le Corbusier: 
Um dos arquitetos mais reconhecidos mundialmente, o suíço/francês Le 
Corbusier – pseudônimo de Charles-Edouard Jeanneret-Gris – nasceu no dia 6 de 
outubro de 1887, em La Chaux-de-Fonds, no noroeste da Suíça, próximo da 
fronteira com a França.  
Arquiteto, urbanista, escultor e pintor, deixou mais de 30 obras pelo mundo. 
Filho de um mestre relojoeiro e de uma professora de piano, é considerado um 
dos mais importantes arquitetos e modernistas do século XX e um dos principais 
influenciadores teóricos da arquitetura de todos os tempos. 
Foto: Le Corbusier - Década de 1950 – Autoria não identificada © FLC/ADAGP 
https://drive.google.com/file/d/16qEjj6DyXiN2eAEWkO9jR4rheHtW6x7h/view 
 
 
SERVIÇO: 
Exposição: Le Corbusier - A arquitetura moderna declarada Patrimônio da 
Humanidade 
Data:  de 22 de julho a 25 de setembro de 2022 
Local: Museu da Casa Brasileira  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, nº 2705 - Jardim Paulistano, São Paulo/SP 
Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô. 

https://drive.google.com/file/d/1_Y3y6-F9keLAcD0lS60hIR6DrWuHuTC7/view
https://drive.google.com/file/d/19uKmOG7sTxxQLeTd9P1oucsLxY9AGbGz/view
https://drive.google.com/file/d/1gg5ldH51KG_r6M0zqn9MjNJpxmwH68WL/view
https://drive.google.com/file/d/16qEjj6DyXiN2eAEWkO9jR4rheHtW6x7h/view


Visitação de terça a domingo, das 10h às 18h, com exceção da sexta-feira, 
que tem horário estendido até 22h.  
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) 
Entrada gratuita: às sextas-feiras 
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Padre Anchieta, 
dedica-se, há 52 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 do MCB 
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
Informações para imprensa 
Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires Lima 
(11) 3026-3910 | (11) 98250-7361 | jaquelinelima@mcb.org.br 
 
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
 
Assessoria de Imprensa - Brasil Expressa Comunicação  
Tel.(11) 3871-9040 / 99634-3323 
Dinah Sales de Oliveira – dinah.salles@gmail.com | 
brasilexpressacom@gmail.com 
Tânia Bernucci Comunicação – Tel. (11) 99909-6181 
Tânia Bernucci -  bernucci@taniabernucci.com.br 
   
 

 
 
 

https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRm1jYi5vcmcuYnI6MTcxNDgxNjY1OTpqYXF1ZWxpbmVsaW1hQG1jYi5vcmcuYnI6OWFkYzM4
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGbWNiX29yZyUyRjoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpkMGE2MDQ=
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20lMkZtdXNldWNhc2FicmFzaWxlaXJhJTJGOjE3MTQ4MTY2NTk6amFxdWVsaW5lbGltYUBtY2Iub3JnLmJyOjU5NTczZA==
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnR3aXR0ZXIuY29tJTJGbWNiX29yZzoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpmNDE3ZTc=
https://www.youtube.com/channel/UCkelfiskkftaAh1QIls5HZg?view_as=subscriber
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5saW5rZWRpbi5jb20lMkZjb21wYW55JTJGbXVzZXVjYXNhYnJhc2lsZWlyYSUyRjoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjo0MzBmMDA=
mailto:jaquelinelima@mcb.org.br
mailto:alexanibarbosa@tvcultura.com.br
mailto:dinah.salles@gmail.com
mailto:brasilexpressacom@gmail.com
mailto:bernucci@taniabernucci.com.br

