Museu do Futebol lança exposições virtuais sobre moda
Iniciativa faz parte do projeto We Wear Culture do Google Arts & Culture

No dia 08 de junho, foi lançado o projeto We Wear Culture dentro da
plataforma Google Arts & Culture. O Museu do Futebol, instituição da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, é parceiro da ação ao lado de
mais de 180 instituições culturais de renome de São Paulo, Nova York,
Londres, Paris, Tóquio e outras cidades ao redor do mundo.
Especialistas da moda, curadores e designers, bem como universidades,
museus e ONGs colaboraram com projeto para mostrar que a moda faz parte
da nossa cultura.
Mas o que o futebol tem a ver com moda? "Abordar a relação
relação do futebol com o
universo da moda é algo interessante para o Museu, pois esse universo plural
engloba diversas manifestações, como o uso de cores e padrões visuais para a
distinção de equipes, o nascimento de “modas” nas ruas e espaços públicos, e
até mesmo
smo os tipos de tecidos utilizados e sua relação com a tecnologia
têxtil, que colabora cada vez mais para as performances de alto rendimento.
O futebol tem uma relação intrínseca com a moda e que merece ser
explorada” afirma Camila Aderaldo, responsável pela
pela área de pesquisas e
acervos do Museu do Futebol.
As exposições virtuais preparadas para o projeto pela equipe do Museu são: “A
história da camisa canarinho: como o amarelo ouro passou a vestir o Brasil”,
“Chuteiras: a evolução do futebol na ponta dos pés”,
pés”, “Estilo em campo:
acessórios, cores e tecnologia na moda do futebol”. Para conferir as
exposições, basta acessar a plataforma do Google e utilizar o sistema de
busca.

CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
r/visite/agenda/

MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP

Funcionamento:
Terça a sexta-feira:
feira: 9h00 às 16h00 (permanência até às 17h00)
Sábados, domingos e feriados: 10h00 às 17h00 (permanência até às 18h00).
Ingressos: R$ 10,00 | Meia-entrada:
Meia entrada: R$ 5,00 | Entrada gratuita aos sábados.
*Horários
Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu, consulte o site www.museudofutebol.org.br.
*Estacionamento
Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário o uso de Zona Azul
Digital, que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em
postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET.

OUTRAS FORMAS DE CONTATO:
Acompanhe o Museu do Futebol (museudofutebol) e a Secretaria da Cultura
C
do
Estado de São Paulo (culturasp) nas redes sociais.

Para conhecer a programação cultural de todo o Estado, acesse a plataforma
SP Estado da Cultura: www.estadodacultura.sp.gov.br

MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA:
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
|monica.saraiva@museudofutebol.org.br

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub 11 3339-8162
3339
|gisele@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308
8308 |drota@sp.gov.br
|
Gabriela Carvalho 11 3339-8070
3339
| gabrielacarvalho@sp.gov.br

