Informações à imprensa
2018

Museu da Casa Brasileira abre inscrições para
o 32º Prêmio Design no dia 20 de junho
Os interessados poderão se inscrever até 08 de agosto pelo site
www.mcb.org.br

O Prêmio Design MCB, realizado pelo Museu da Casa Brasileira (MCB),
instituição da Secretaria de Cultura, gerido em parceria pelo Governo do Estado
de São Paulo e a Sociedade Civil através da A Casa Museu de Artes e Artefatos
Brasileiros, abre as inscrições para a sua 32ª edição no dia 20 de junho. Os
interessados em concorrer em uma das categorias – Construção,
Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Transportes, Utensílios e
Trabalhos Escritos – podem se inscrever até o dia 08 de agosto pelo site do
MCB.
A premiação, realizada desde 1986, tem como objetivo valorizar a atuação dos
profissionais do design junto à indústria brasileira, incorporando uma ampla
gama de ações no campo de atuação desse segmento, além de revelar diversos
talentos por todo o país e consagrar profissionais e empresas.
Para avaliar os trabalhos, o Prêmio Design conta com duas comissões
julgadoras. Na categoria de Produtos, este ano a coordenação será por Levi
Girardi, designer formado pela FAAP-SP, CEO e sócio fundador do estúdio de
design e inovação Questtonó, com sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e Nova
York. Além disso, a comissão conta com mais 16 jurados renomados que atuam
no ramo acadêmico e no mercado.

A avaliação das categorias de produtos (Construção, Eletroeletrônicos,
Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Transportes e Utensílios) será feita em duas
fases. Na primeira, os concorrentes enviam pelo sistema de inscrição as
imagens dos projetos, memorial descritivo e detalhamento técnico; aqueles
selecionados pela comissão julgadora deverão entregar para a segunda fase um
exemplar físico para avaliação.
Já na categoria de Trabalhos Escritos, cujo tema central deve estar ligado ao
campo do design, pelo segundo ano consecutivo, a coordenadora será Cibele
Haddad Taralli, graduada e com mestrado e doutorado em Arquitetura e
Urbanismo pela FAU USP (1974, 1984 e 1993, respectivamente). Atualmente, é
professora da USP nos cursos de graduação em Arquitetura e em Design e no
curso de Pós-graduação em Design. A comissão conta com mais 30 jurados
especialistas no assunto.
Os Trabalhos Escritos serão avaliados em uma fase. Após a leitura criteriosa de
cada um deles, os jurados se reúnem para a discussão e avaliação final. A
modalidade de Trabalhos Escritos Publicados avalia livros que já tenham sido
publicados por editoras ou pela imprensa brasileira. Já na modalidade Trabalhos
Escritos Não Publicados serão avaliados trabalhos de pós-graduação
(monografias, dissertações, teses) não publicados por editoras.
Inscrições
O regulamento está disponível no site do MCB e as inscrições devem ser feitas
a partir do dia 20 de junho, também pelo site. Cada participante pode concorrer
em quantas categorias desejar, com diferentes trabalhos, e a autoria dos
projetos pode ser individual ou em grupo de até 15 pessoas. A taxa de inscrição
é R$ 87,00 com desconto de 50% para estudantes e de 20% para associados
da ADP, ABD, ABEDESIGN, assinantes da Revista L+D e leitores da Revista
abcDesign.
Resultado e premiação
O resultado do concurso será divulgado dia 23 de outubro. O primeiro lugar de
cada categoria de Produtos e de Trabalhos Escritos Publicados será premiado
com o valor bruto de R$ 6 mil e os vencedores nas modalidades de Protótipo e
de Trabalhos Não Publicados receberão o valor bruto de R$ 2 mil.
Além dos vencedores, premiados e menções honrosas, também participarão da
exposição do 32º Prêmio Design MCB outros trabalhos selecionados pelo júri,
além do cartaz vencedor do Concurso do Cartaz, os destaques e os
selecionados no concurso realizado em maio de 2018. A exposição tem abertura
dia 10 de novembro de 2018, com visitação até 27 de janeiro de 2019, e
contará também com um encontro especial com os jurados.
Concurso do Cartaz
O Concurso do Cartaz para a 32ª edição do Prêmio Design MCB recebeu neste

ano 424 inscrições, com participantes de 15 estados, e teve como vencedora a
peça do designer Celso Hartkopf Lopes Filho, de Recife (PE), que demonstra
uma forte identidade cultural, representada em composição cromática, por
meio da gestualidade e do uso de objetos de caráter popular.
O cartaz, que é a inspiração de toda a identidade visual da edição de 2018, foi
escolhido pela comissão julgadora coordenada pelo fotógrafo e designer Gal
Oppido e composta por Flávia Nalon e Chico Homem de Melo, que possuem
vasta experiência em projetos gráficos, e pelos artistas urbanos Luís Bueno e
Gabriel Ribeiro. Para a seleção, o júri considerou a criatividade e a expressão do
cartaz enquanto artifício de divulgação, não somente enquanto peça.
Além disso, a mostra do Concurso do Cartaz acontecerá em novembro, junto
com a exposição do 32ª Prêmio Design MCB, e contará com a participação do
público em votação popular. Os visitantes da exposição receberão uma cédula
para votar no cartaz favorito.
SERVIÇO:
32º Prêmio Design MCB
Inscrições: 20 de junho a 08 de agosto pelo site www.mcb.org.br
Taxa de inscrição: R$ 87. Desconto de 50% para estudantes e 20% para
parceiros.
Resultado: pelo site www.mcb.org.br
Realização: MCB
Apoio: Revista abcDesign, ABD, ABEDESIGN, ADP, Arco, Revista L+D, Paralela,
Revista Projeto, Senac SP e Revista 29HORAS.
Sobre o Prêmio Design MCB
O Prêmio Design MCB é realizado desde 1986 pelo Museu da Casa Brasileira. A
premiação 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 inscritos são analisados por duas comissões
julgadoras independentes, uma para as categorias de Produto e outra para
Trabalhos Escritos. Por fim, são escolhidos os premiados, divididos entre 1º, 2º
e 3º lugares e menções honrosas, além dos selecionados que também compõe
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 meiaentrada
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 | analistacomunicacao@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

