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MCB apresenta a exposição “Marginais Heróis”, inédita em São
Paulo, do artista gráfico e designer Rico Lins

Abertura: 12 de março, sábado às 11h – Entrada gratuita
Visitação: até 15 de maio
De 12 de março a 15 de maio, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura
do Estado de São Paulo, apresenta a mostra Marginais Heróis, concebida pelo artista gráfico e
designer Rico Lins. Tendo como mote a frase “Seja Marginal Seja Herói”, tributo à obra
“Bandeira-Poema” do artista plástico Hélio Oiticica, a exposição propõe investigar as
linguagens visuais, o uso de tecnologias híbridas e as ações de preservação do patrimônio
gráfico brasileiro.
Apresentada pela primeira vez em São Paulo, a mostra acontece em sintonia com o Concurso
do Cartaz, primeira etapa da 30ª edição do Prêmio Design MCB, reforçando o contínuo esforço
do Museu no resgate da importância do cartaz como peça central em campanhas de
divulgação. Nesse contexto, como parte de um conjunto de iniciativas que promovem a
reflexão sobre a produção gráfica nacional, sua identidade e memória, o MCB apresenta a
oficina Expressão em Cartaz, com Rico Lins, no dia 19 de março às 10h (saiba mais abaixo).
“Rápidos, baratos e descartáveis, os cartazes tipográficos resistem heroicamente em sua
marginalidade. À margem do sistema produtivo, da indústria gráfica, da legislação urbana, do
design, da arte, do mercado, desafiam teimosa e eficazmente a tecnologia, a cultura e a
estética”, afirma Rico Lins.
Deslocados do ambiente urbano e desprovidos de sua função primeira de informação imediata
ou comercial, a série de trabalhos que compõe a mostra ao mesmo tempo obedece e subverte
alguns procedimentos oriundos da gravura, da pintura, do design, da monotipia. Produzidos
em série, cada um é, no entanto, uma peça única que, apesar do planejamento projetual, tem
resultado randômico, empírico, imprevisível. Marginais Heróis reúne 40 cartazes de
personalidades como Zé do Caixão, Chacrinha, James Dean, Maria Bonita, Nelson Rodrigues,
Chico Science, entre outras.

Concebida inicialmente como parte integrante da exposição "From the Margin to the Edge",
inaugurada na Somerset House de Londres, onde permaneceu entre julho e setembro de 2012,
a mostra teve apresentações em Buenos Aires e Berlim, em 2013. No Brasil, foi montada pela
primeira vez em uma seleção de 25 obras na Galeria Amparo 60, no Recife (2015), seguindo
para o Museu Nacional da República, em Brasília (2015), onde integrou a exposição
“GráficosRCA: 50 anos e além”. Mais informações:
http://www.ricolins.com/portfolio/marginais-herois/
Oficina Expressão em Cartaz, com Rico Lins
No dia 19 de março, das 10h às 18h, como programação paralela à exposição e integrando a
celebração de 30 anos do Prêmio Design MCB, Rico Lins apresenta oficina de criação cartazes
por meio de "técnicas analógicas" (sem apoio de computador e com uso reduzido de cores). A
atividade consiste na construção de um comentário visual sobre a atualidade, a partir de um
tema pré-estipulado que será revelado durante o encontro. Os participantes devem trazer
referências pessoais como fotos, rótulos, papéis especiais, embalagens, panfletos, impressos e
exemplos tipográficos para trabalhar a potencialidade dos diferentes materiais, suas
informações gráficas, significados, força expressiva e impacto comunicativo. As inscrições são
gratuitas (vagas limitadas) e podem ser feitas por e-mail agendamento@mcb.org.br ou
telefone (11) 3026-3913.
Sobre o 30º Prêmio Design MCB
As celebrações dos 30 anos do Prêmio Design MCB têm início em março com programações
especiais que promovem a discussão sobre a produção gráfica nacional, sua identidade e
memória. Em paralelo às inscrições do Concurso do Cartaz (de 3 de março a 10 de abril pelo
site www.mcb.org.br), o MCB realiza a exposição Marginais Heróis e a oficina Expressão em
Cartaz, ambas apresentadas por Rico Lins. A partir de maio, pela primeira vez na história da
premiação, o MCB realizará uma mostra com todos os cartazes inscritos, na qual os visitantes
elegerão o seu favorito em uma inédita votação popular. O trabalho que contabilizar mais
votos do público será exposto ao lado dos selecionados pelo júri no Concurso do Cartaz
durante a mostra do 30º Prêmio Design, em cartaz a partir de 24 de novembro.
Sobre Rico Lins
Formado pela ESDI, Rio de Janeiro, em 1979 e com master pelo Royal College of Art de Londres,
Rico Lins é membro da AGI – Alliance Graphique Internationalle, com longa carreira
internacional onde combina atividades profissionais e didáticas. Designer, diretor de arte,
ilustrador, educador e curador, atuou nas últimas três décadas entre Paris, Londres, Nova York,
Rio de Janeiro e São Paulo para CBS Records, NY Times, Newsweek, Time, MTV, TV Globo,
Grupo Abril, Natura, SESC, Museu da Língua Portuguesa, além de inúmeras editoras. Como
educador, ministra oficinas de criação e palestras no Brasil e no exterior, foi professor da NY
School of Visual Arts e coordenou o master em Graphic Design no Istituto Europeo de Design
SP. Publicado internacionalmente nas principais revistas e livros especializados, recebeu entre
outros prêmios as medalhas de ouro do NY Art Directors Club e da Society of Publication
Designers. Foi um dos organizadores da conferência AGI Open no Auditório Ibirapuera em São
Paulo, no ano de 2014.
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira (MCB) 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 uma agenda com base em debates,
palestras e publicações que contextualizam a vocação do museu para a arquitetura e o design,
contribuindo na formação de um pensamento crítico em temas diversos como 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 diversidade do morar do brasileiro.
SERVIÇO:
Mostra “Marginais Heróis”
Abertura: 12 de março, sábado às 11h – Entrada gratuita
Visitação: até 15 de maio
Oficina “Expressão em Cartaz”
19 de março, das 10h às 18h - Gratuito
Inscrições gratuitas (vagas limitadas):(11) 3026-3913 ou agendamento@mcb.org.br
Local: Museu da Casa Brasileira (11) 3032.3727
Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$7 e R$3,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são
isentos. 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 – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra - (11) 3026.3910 | comunicacao@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
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 |viferreira@sp.gov.br

