Informações à imprensa
2015

Mostra 28º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira entra em
suas últimas semanas em cartaz

Visitação: até 25 de janeiro
A mostra com os premiados e finalistas do 28º Prêmio Design chega às suas últimas semanas
em cartaz no Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo. A exposição fica em cartaz até 25 de janeiro. O Prêmio, realizado pelo museu desde
1986, é o mais tradicional do país na área, e traça a cada ano um panorama da produção do
design nacional contemporâneo.
Como resultado, a mostra “28º Prêmio Design MCB” ressalta a diversidade em produtos que
priorizam o usuário e valorizam o rigor formal. Os 33 premiados e 31 finalistas foram
selecionados entre 746 inscritos e divulgados durante a cerimônia de premiação, no dia 27 de
novembro de 2014.
Para realizar esta seleção foram reunidas duas comissões julgadoras independentes,
coordenadas por João Bezerra de Menezes, para as categorias de produto, e Marcos da Costa
Braga, à frente do júri de trabalhos teóricos. O júri foi composto por 52 profissionais de
formações diversas, ligados ao design e à arquitetura, pertencentes à indústria, universidades
e escritórios de projeto, que tiveram como desafio eleger os destaques desta edição.
Com relação aos trabalhos escritos, o júri destacou o aumento geral no número de inscritos
em comparação ao ano passado – reflexo do crescimento da pesquisa na área. Hoje, o Brasil
conta com 18 programas de pós-graduação strictu sensu em design, oito deles com doutorado.

“Na escolha dos premiados, nos pautamos principalmente pela qualidade estrutural dos textos
e pelo grau de ineditismo ou contribuição ao tema proposto”, conta Marcos da Costa Braga.
“Questões polêmicas relativas às delimitações de campos, políticas institucionais e revisões
históricas também demarcam contribuições específicas dos textos premiados.”
Os produtos e textos vencedores e os finalistas de cada categoria ficam expostos no MCB até
25 de janeiro de 2015. Além destes, o cartaz premiado e os sete finalistas do Concurso do
Cartaz também estão na mostra do 28º Prêmio Design.
Encontro com os premiados
No sábado, 21 de fevereiro, o MCB promove pelo segundo ano consecutivo o encontro com os
primeiros lugares do Prêmio Design. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita
(dispensado o uso de convite). Os vencedores de 2014 estarão reunidos para revelar detalhes
do processo de criação e produção dos trabalhos premiados, além dos desafios e soluções
encontradas. João Bezerra de Menezes, coordenador da comissão julgadora das categorias de
produto, também participa. Na ocasião, será lançado o calendário 2015 do concurso mais
tradicional do design brasileiro.
O 28º Prêmio Design MCB tem o apoio de Casa Claudia, Arquitetura & Construção, Senac São
Paulo, ArcDesign, Paralela Gift, Abedesign e Arq!Bacana
Sobre o MCB
O Museu da Casa Brasileira é o primeiro museu no país especializado em arquitetura e design.
Ao longo de mais de quatro décadas de existência tornou-se referência nacional e
internacional nesses segmentos por promover programas como o Prêmio Design MCB,
concurso criado há 28 anos com o objetivo de incentivar a produção brasileira nesta área, e o
projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do
brasileiro.
SERVIÇO
28º Prêmio Design MCB
Visitação: até 25 de janeiro
Encontro com os premiados do 28º Prêmio Design MCB
21 de janeiro às 11h – Entrada Gratuita

Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032.3727
Visitação
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada)
Gratuito aos sábados, domingos 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 - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br
João Vicente - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br
Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Jamile Menezes – (11) 3339.8243 jmferreira@sp.gov.br
Natália Inzinna – (11) 3339.8162 | ninzinna@sp.gov.br

