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Luciano Deviá é homenageado na 2ª edição da série do MCB
“Pioneiros do design brasileiro”

Visitação: 27 de novembro a 25 de janeiro
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, presta homenagem
a Luciano Deviá (Turim, 1943 – São Paulo, 2014) a partir do dia 27 de novembro, na 2ª edição
da série Pioneiros do design brasileiro. A ação ocorre em paralelo à mostra com os resultados
do 28º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, trazendo informações e imagens
representativas da atuação pioneira do designer no mercado nacional. Complementando o
painel-homenagem, estará em exposição no MCB o computador Solution 16, desenhado por
Deviá e vencedor na categoria equipamentos domésticos do 1º Prêmio Design MCB, em 1986.
Com esta iniciativa, lançada em 2013 com homenagem ao designer Fábio Alvim (1944-1993), o
museu pretende resgatar trajetórias individuais marcantes na história do design nacional.
“Quando foi criado o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, em 1986, muito pouco se sabia
sobre esse segmento no Brasil. Ainda hoje, muitos dos principais designers nacionais, em
especial os pioneiros, são desconhecidos do público”, afirma Miriam Lerner, diretora geral do
MCB. “Nesse sentido, torna-se primordial a pesquisa e difusão acerca dessas figuras icônicas
para o desenvolvimento do design no país”.

Luciano Deviá nasceu na Itália, em 1943 e veio para o Brasil em 1978 – à época, já um
arquiteto reconhecido. Ele faleceu em julho de 2014, aos 70 anos. Em abril deste ano, ele
ofereceu o curso em quatro módulos Protagonistas do Design Italiano no MCB, destacando o
desenvolvimento da rede produtiva de design relacionado à indústria naquele país, além de
seus principais criadores. Nos quase 40 anos em que atuou no Brasil, Luciano Deviá ajudou a
moldar o design nacional e se destacou por uma produção que integrava apreço e
inventividade no campo tecnológico e uma atenção apaixonada pelo artesanato e pela
movelaria tradicional, principalmente do Norte do país.
Em sua trajetória, manteve contato constante com o Museu da Casa Brasileiro. Após ganhar o
1º lugar na categoria equipamento domésticos na 1ª edição do Prêmio Design MCB, em 1986,
com o computador Solution 16 – projeto inovador que prenunciava funcionalidades dos
laptops atuais -, o designer foi homenageado com uma sala especial no 15º Prêmio, além de
receber menção honrosa no mesmo ano pela maçaneta Órion. Até seu falecimento, foi
associado da A Casa – Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, organização social gestora do
MCB.
“O aspecto democrático das criações de Luciano é que mais e mais pessoas possam ter acesso
à sua beleza, à sua criatividade”, afirmou em texto de 1993 o publicitário Carlito Maia, no qual
dizia também: “Luciano quer, com o que cria – ‘sacudir a passividade e a indiferença das
pessoas’”.
Sobre Luciano Deviá
Nascido em Luiní (Turim – Itália), em 1943 e falecido em São Paulo em 2014, formou-se em
arquitetura no Instituto Politécnico de Turim. Trabalhou em escritórios de design, urbanismo e
arquitetura e participou de exposições internacionais como “Design 74’, em Genebra – Suíça
(1974) e “The Italian Furniture Design”, em Tóquio – Japão (1975). Mudou-se para o Brasil em
1978, onde trabalhou como consultor de design para importantes indústrias de diversas áreas
(computadores, impressoras, louças sanitárias, condicionadores de ar, móveis, luminárias, etc),
design gráfico e arquitetura (inclusive de interiores e promocional), tendo vários projetos
publicados em revistas internacionais do setor.
Vencedor da categoria equipamentos domésticos do 1º Prêmio de Design do Museu da Casa
Brasileira, em 1986, com o microcomputador “Solution 16”, realizou, em 1983, a exposição
individual “Proposta para um Neo-Design” e participou de várias coletivas, entre as quais, a
“XIX Bienal Internacional de São Paulo”, no espaço “Arte-Design” em 1987. Paralelamente à
atividade profissional, desenvolveu ações culturais e didáticas, promovendo palestras e
lecionando cursos livres sobre história do design.

Sobre o Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira se dedica 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, destacam-se o Prêmio Design
Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país.
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