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Museu da Casa Brasileira apresenta obras da série “Meltdown”, de Tom Price

Visitação: 26 de agosto a 9 de setembro
O designer estará presente no museu no dia 26 de agosto a partir das 10h
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, apresenta, em
parceria com o BOOMSPDESIGN e a Galeria +Coletivo Amor de Madre, a instalação das obras
“Meltdown”, do designer londrino Tom Price. As peças, que trafegam no limiar entre o design e
as artes plásticas, estarão montadas no jardim do Museu entre 26 de agosto e 9 de setembro
como parte da ampla programação do MCB para o Design Weekend (confira adiante o quadro
com a agenda dia a dia do Museu no evento).
Como indica o título da série – meltdown (fusão) -, as peças são produzidas por meio de técnicas
como o aquecimento e prensagem de moldes em forma de assento em superfícies de metal,
tecidos, cordas de náilon, tubos de pvc ou até mesmo folhas de polipropileno. O resultado são
obras únicas que mesclam mobiliário e escultura, revelando uma das principais características
do trabalho de Price, ao lado da utilização de materiais não usuais em suas criações.
Durante a Semana de Design em Milão, no mês de abril, a série “Meltdown” – por meio da
exposição de poltronas e balanços fundidos - atraiu grande atenção da mídia especializada e do
público visitante. O designer londrino, cada vez mais requisitado por museus e galerias de todo
o mundo, é o “Designer do Ano” do BOOMSPDESIGN 2012, que acontece de 22 a 24 de agosto,
em São Paulo.

Design Weekend - Realizado pela primeira vez em São Paulo, o evento, nos moldes do que já
acontece em outras capitais como Londres – no London Design Festival -, e Milão –no Fuori
Salone -, será a “Virada Cultural do Design”, mobilizando os paulistanos em torno da discussão
sobre design, abordando sua transversalidade e conexões, que incluem a economia criativa,
arte, arquitetura, decoração, moda, negócios e sustentabilidade.
Confira abaixo a programação completa do MCB para o Design Weekend:

Quinta-Feira - 23 de Agosto
19h30- Abertura da exposição “Todd Bracher - A essência das coisas”
Visitação: de 23 de agosto a 21 de outubro de 2012
A exposição, idealizada pelo Museu da Casa Brasileira em parceria com o BOOMSPDESIGN,
apresenta peças entre mobiliário, utensílios de cozinha e luminárias, além de painéis
fotográficos e vídeos com imagens referentes ao processo criativo do jovem designer
norte-americano. Tanto a curadoria como a montagem da mostra, inédita na América
Latina, foram concebidas pelo alemão Albrecht Bangert, reconhecido internacionalmente
por diversas exposições na área do design. O projeto expositivo de Bangert contará com
grandes reproduções fotográficas em papéis de parede que remetem à atmosfera do
estúdio de Todd Bracher em Nova York.
Patrocínio: Ministério da Cultura e Etna
Apoio: Ornare, Roca e Faber-Castell
Apoio Cultural: 3M, Hansgrohe, Hotel Unique, Vialight, BOOMSPDESIGN, Noah Banqueteria
Sábado - 25 de agosto
11h - Exposição Jardim de Brinquedo
Visitação: 23 a 26 de agosto
O MCB apresenta em seu jardim 8 brinquedos idealizados por designers brasileiros: Alfio
Lisi, EM2 design, Eulália Anselmo, Fernando Mendes, Isabela Vecchi, Matheus Martins,
Porfírio Valadares e Flavia Pagotti, com curadoria de Vera Santiago. No dia do evento, serão
distribuídos estojos de bolinhas de sabão por meio da parceria entre o MCB, a Agência de
Design e A Casa Brasil.
Realização: Agência de Design

11h – Evento Arc Design com pré-lançamento do Anuário do Design Brasileiro
Com foco exclusivo em design de produtos, esta primeira edição trará artigos assinados por
profissionais de destaque no mercado, além de um guia que apresentará os principais
estúdios de design brasileiros dedicados à criação de produtos.
Realização: Arc Design
11h- Lançamento do livro “Colheres - Alvaro Abreu – Hans Hansen”
A publicação do fotógrafo alemão Hans Hansen traz o resultado de 10 anos de imersão do
autor sobre o trabalho do artista brasileiro Alvaro Abreu, cujas obras estarão na exposição
“Colheres de Bambu”, em cartaz de 10/08 a 16/09 no MCB. O livro é composto por 20 fotos
inéditas, além de 6 textos de profissionais das áreas de filosofia, design, curadoria,
jornalismo e ensino sobre a importância das manufaturas de Abreu, responsável também
por um workshop de confecção de colheres de bambu no dia 11/08 no Museu.
Realização: Mandacaru Design
Domingo - 26 de agosto
10h – “Meltdown”, de Tom Price, no jardim do Museu
Visitação: de 26 de agosto a 9 de setembro

Sobre Tom Price
Com criações que recorrem a materiais inusitados, Tom Price desenvolve objetos de mobiliário,
esculturas e instalações, transitando entre os campos do design de produto e as artes visuais:
tubos de PVC dão vida a uma floresta em plena Industry Gallery (Washington - EUA); cordas de
náilon e roupas usadas ganham novos significados em poltronas e esculturas. “O meu trabalho
é uma combinação de materiais, processos e fenômenos na concepção de obras de consenso
mútuo”, diz Price.
Sobre o Museu da Casa Brasileira
O MCB, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, dedica-se às questões da cultura material
da casa brasileira. É o único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado
uma referência nacional e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacase o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e este ano comemora sua
26ª edição.

Sobre o BOOMSPDESIGN
Idealizado por Roberto Cocenza, o BOOMSPDESIGN – Fórum Internacional de Arquitetura,
Design e Arte, reúne nomes consagrados no mercado nacional e internacional para discutir
arquitetura, design e arte. O evento traz ao Brasil o que há de mais importante neste cenário,
com conteúdos e tendências mundiais. Entre os ilustres que já marcaram presença no evento
estão Sérgio Rodrigues, Karim Rashid, Harry Allen, Ruy Ohtake, Craig Robins, Todd Bracher,
Dror Benshetrit, Chad Oppenheim, Matali Crasset, entre outros.
SERVIÇO:
“Meltdown”, de Tom Price
Inauguração: 26 de agosto, às 10h - gratuita e aberta ao público em geral
Visitação: 28 de agosto a 9 de setembro de 2012
Local: Museu da Casa Brasileira
Horário: de terça a domingo das 10h às 18h
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano
Tel. 3032-3727
Ingresso: R$ 4,00 – Estudantes R$ 2,00
Domingos e feriados – gratuito
Acesso a portadores de deficiência física.
Visitas orientadas: 3032-2564 - agendamento@mcb.org.br
Site: www.mcb.org.br
Estacionamento: de terça a sábado até 30 minutos, grátis; até 2 horas, R$ 12,00, demais horas,
R$ 2,00. Domingo e feriados, preço único de R$ 15,00.
Bicicletário com 20 vagas
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