Informações à imprensa
2018

Últimos dias de inscrição para o Concurso do Cartaz do
32º Prêmio Design MCB
Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de abril pelo site www.mcb.org.br

O prazo de inscrição para o Concurso do Cartaz da 32ª edição do Prêmio Design MCB,
realizado pelo Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado
de São Paulo, está chegando ao fim. Os interessados poderão se inscrever até 10 de
abril e entregar os trabalhos impressos e o termo de doação no MCB até 14 de abril.
A participação é aberta a todas as pessoas físicas interessadas: brasileiros ou
estrangeiros residentes no país há mais de dois anos, profissionais ou estudantes. A
taxa de inscrição é de R$ 50,00 e estudantes terão 50% de desconto. O resultado do
concurso será divulgado no dia 07 de maio.
O objetivo da premiação, realizada anualmente, é promover a reflexão sobre o design
brasileiro e incentivar o uso do cartaz como meio de expressão cultural. Além disso, a
mostra do Concurso do Cartaz e a promoção da votação popular visam estimular a
participação do público no debate sobre a produção atual em design gráfico e a
revalorização do cartaz enquanto peça gráfica central em campanhas de divulgação.
Com isso, o Prêmio Design MCB reforça seu caráter de apoio à construção da
identidade do design nacional, ampliando sua interação com o público e aproximando
os visitantes dos temas vocacionais da instituição.
Novidades da edição 2018

Este ano, o Concurso do Cartaz do Prêmio Design apresenta novidades para os
participantes. Em sua 32ª edição foram adicionados dois pontos aos critérios de
avaliação: facilidade de produção e de distribuição e a não exigência do envio do cartaz
em prancha rígida. Além disso, a fim de contribuir para a impressão dos cartazes dos
participantes, o MCB disponibilizou, a quem assim desejar, uma relação de gráficas
parceiras, que ofertarão descontos especiais e facilidades de entrega.
Premiação
O vencedor de 2018 receberá uma premiação no valor bruto de R$ 3.000,00 e terá,
posteriormente, um contrato no valor bruto de mais R$ 3.000,00 para a criação de
outras peças gráficas para a edição. Além disso, os trabalhos inscritos no concurso que
seguirem atentamente o regulamento poderão fazer parte da Mostra do Concurso do
Cartaz - prevista para novembro junto com a mostra do 32ª Prêmio Design MCB - e
participar do voto popular. Os visitantes da exposição receberão uma cédula para
votar no cartaz favorito.
Comissão Julgadora
Gal Oppido, coordenador da comissão julgadora: atua como docente de Projeto
Gráfico no IADÊ e Linguagem Visual na PUCCAMP e ainda ministra curso de Linguagem
Fotográfica no MAM SP.
Flávia Nalon, arquiteta formada pela FAU–USP e mestre em Design da Comunicação
pela FH Mainz, na Alemanha, que em 2003 fundou com Fábio Prata a ps.2 arquitetura
+ design.
Chico Homem de Melo, professor do Grupo de Disciplinas de Programação Visual do
Departamento de Projeto da FAU-USP, autor de livros e artigos sobre design gráfico
brasileiro e sócio da Homem de Melo & Troia Design.
Luís Bueno, artista urbano com mestrado em artes visuais e professor de design e
linguagem visual, docente no IED.
Gabriel Ribeiro, formado em Direção de arte na Academia Internacional de Cinema de
São Paulo (AIC) e Design Digital na Universidade Anhembi Morumbi, além de ser sócio
fundador da produtora Instinto Coletivo Vídeo e Arte.
SERVIÇO:
Concurso do Cartaz | 32º Prêmio Design MCB
Inscrições: até 10 de abril de 2018 pelo site www.mcb.org.br
Taxa de inscrição: R$ 50 - desconto de 50% para estudantes.
Entrega do cartaz impresso: até às 18h00 de 14 de abril de 2018.
Resultado: 7 de maio de 2018 pelo site www.mcb.org.br
Realização: MCB
Apoio: Paralela

Sobre o Prêmio Design MCB
O Prêmio Design MCB é realizado desde 1986 pelo Museu da Casa Brasileira. A
premiação - a mais tradicional do segmento no país - revela talentos e consagra
profissionais e empresas. O Prêmio é dividido em dois momentos principais: o
Concurso do Cartaz e, em seguida, a premiação dos produtos e trabalhos escritos.

Entre junho e agosto, o MCB recebe criações (protótipos ou em produção) nas
categorias: Construção, Transporte, Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis,
Utensílios e Trabalhos Escritos. Os trabalhos são analisados por duas comissões
julgadoras independentes, uma para as categorias de produto e outra para trabalhos
teóricos. Por fim, são escolhidos os premiados, divididos entre 1º, 2º e 3º lugares e
menções honrosas, além dos selecionados que também compõem a exposição. Como
resultado do Prêmio Design MCB, o Museu realiza uma mostra com os vencedores e
selecionados de cada categoria da edição, que fica em cartaz por cerca de dois meses.
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, 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 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, realizado desde 1986; e o projeto
Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do
morar no país.
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são
isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada
Gratuito aos finais de semana e feriados
Acessibilidade no local
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
Suzana Gnipper – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao2@mcb.org.br
Diane Nascimento – (11) 3026-3900 | estcomunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Gisele Turteltaub – (11) 3339-8162 | gisele@sp.gov.br
Damaris Rota – (11) 3339-8308 | drota@sp.gov.br
Gabriela Carvalho – (11) 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
Marina Teles – (11) 3339-8164 | mteles@sp.gov.br

