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EM SÃO PAULO,  

EXPOSIÇÃO  

DE ARTESÃOS  

DA SEMANA  

CRIATIVA  

DE TIRADENTES

Festival mineiro ganha mostra  
na sede do Museu A CASA, em Pinheiros,  

durante o DW! e a Expo Revestir,  
estendendo-se até maio 

À esquerda, colheres de pau  
do artesão Rondinelly Santos;  

à esquerda, cabideira do artesão 
Vasique Leôncio       

Fotos: Divulgação 



“Artesanato Contemporâneo: A CASA recebe a Semana 
Criativa de Tiradentes” é o nome da mostra que inau‐
gura a primeira exposição do Museu A CASA do Objeto 
Brasileiro em 2023. A mostra inédita, com estreia em 
11 de março, apresenta os desdobramentos das imer‐
sões realizadas entre artesãos mineiros e designers 
convidados nas seis edições do festival que acontece 
na cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais, no 
mês de outubro.   
 
A ideia é revelar ao público como a troca de conheci‐
mentos proporciona novas perspectivas aos trabalhos 
de cada um dos profissionais, estimulando a criativi‐
dade e melhorando a qualidade de vida.  
 
Com curadoria da jornalista Simone Quintas, idea‐
lizadora do projeto em parceria com o produtor cultural 
Junior Guimarães, e expografia do arquiteto Alexandre 
Rousset, o evento reúne cerca de 70 móveis e objetos 
produzidos com diferentes técnicas por artesãos locais. 

São eles: Deise e Fabio Reis (Imperial Estanho), Eliana 
Maia, Maria da Conceição de Paula, Nôca e Bela 
Ladeira, Raimundo Nonato, Rondinelly Santos, Vasique 
Leôncio e Wagner Trindade. 
 
No sábado da inauguração,  
acontece uma mesa redonda,  
mediada pela jornalista  
Regina Galvão, com os  
idealizadores do festival,  
os artesãos Eliana Maia  
e Wagner Trindade,  
e designers  
participantes.  
A tecelã Eliana Maia  
também mostrará sua  técnica in loco. 
 
Toda a seleção de peças se encontra à venda e a loja 
do Museu reúne produtos do artesanato de Minas 
Gerais. Na programação, há ainda oficinas de entalhe 
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Em cima: Lustre do 
artesão Wagner Trindade  

abaixo: Mesinha  
do artesão Nonato  

Fotos: Divulgação 
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de madeira, com o artesão Rondinelly Santos, e de 
pedra‐sabão, com o mestre Expedito Jonas de Jesus. 
 
A mostra é uma das principais atrações da Semana de 
Design de São Paulo, o DW!, e também dá oportu‐
nidade ao público de outros estados, que visitam a 
Expo Revestir, de conhecer mais sobre esse festival que 
enaltece o artesanato de raiz e seus protagonistas.   

 
SERVIÇO 

Exposição “Artesanato Contemporâneo:  
A CASA recebe a Semana Criativa de Tiradentes” 
Local: Avenida Pedroso de Morais, 1216, Pinheiros,  
São Paulo / SP 
Período: de 12 de março a 7 de maio,  
de terça a domingo, das 10h às 18h30 
Informações para o público:contato@acasa.org.br 
(11) 3814‐9711 | 94254‐1179 (Whatsapp) 

Luminária Passarim da artesã Maria Conceição de Paula              Bule da Imperial Estanho                          Fotos: Divulgação 

http://contato@acasa.org.br

