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Últimos dias da Mostra Jovens Designers no MCB

5ª edição do projeto destacou
d
criatividade e inovação de estudantes de
design de oito estados brasileiros
Visitação: até 29 de março
A mostra Jovens Designers encerra a sua 5ª edição no dia 29 de março. Em cartaz no Museu
da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, a
exposição apresenta um painel da produção dos estudantes brasileiros da área, reunindo
produtos e protótipos
ipos de 63 universitários de oito estados,
estados, mostrando mais um ano de
inovação, criatividade e oportunidade na produção acadêmica brasileira.
Realização do MCB e da Origem Produções, com patrocínio da Deca e apoio do Programa de
Ação Cultural – ProAC, da Associação
sociação dos Designers de Produtos (ADP) e da Bienal Brasileira de
Design, a 5ª Mostra Jovens Designers tem curadoria de Auresnede Pires Stephan e cenografia
de Sérgio Matos.
“Nossa metodologia de seleção foi avaliar projetos desenvolvidos entre os anos de 2011 e
2013, que fossem prioritariamente Trabalhos de Conclusão de Curso e/ou projetos que se
destacaram como produção acadêmica de real contribuição, independente da série”, salienta
o professor Auresnede Pires Stephan, presente desde a 1ª edição do projeto. “Foram também
selecionados projetos vencedores das mais diversas premiações realizadas no território
nacional, da categoria Estudante”
A preocupação em atender às necessidades
necess
sociais, mais uma vez, teve papel de destaque. Na
mostra também é possível conferir projetos médico-hospitalares
hospitalares e do terceiro setor, pensados

especialmente no contexto do nosso país, como cadeira de banho para crianças com paralisia
cerebral, cama hospitalar que facilita a comunicação e sistema com bicos específicos em bolsas
de soro que auxilia a identificar de forma rápida os medicamentos.
Sobre a mostra Jovens Designers
O comitê de seleção da 5ª Mostra Jovens Designers foi formado por Auresnede Pires Stephan
(curador); Ana Lúcia de Lima Pontes Orlovitz, designer da Deca; Christian Ullmann, da iT
Projetos; Levi Giradi, da Questto/Nó; Luciene Torres, superintendente do Centro
Pernambucano de Design; Miriam Lerner, diretora geral do MCB; e Roselie Lemos, presidente
do Centro Design Catarina e presidente executiva da Bienal Brasileira de Design /2015.
Além de São Paulo, Florianópolis é outra capital escolhida para receber a mostra, como parte
da programação da Bienal Brasileira de Design, que tem início em maio. Por mais um ano, o
projeto também reforça sua visibilidade internacional: seis projetos com foco em mobiliário
serão apresentados durante o Salone Satellite, em Milão, na Itália, em abril.
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.
Sobre a Deca (unidade de negócios da Duratex)
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa –
Investimentos Itaú S.A e Companhia Ligna de Investimentos. Maior produtora de painéis de
madeira industrializada e pisos, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul, é líder no
mercado brasileiro com as marcas Durafloor, Duratex, Deca e Hydra. Produz ainda
aquecedores solares e chuveiros eletrônicos. Também está entre as 10 maiores empresa
globais dos setores em que atua. Com sede em São Paulo, conta com cerca de 12 mil
colaboradores e 15 unidades industriais estrategicamente localizadas nos estados de Minas
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo,
além de três fábricas de painéis na Colômbia, por meio de sua participação de 80% na
Tablemac. Possui 260 mil hectares com florestas plantadas e áreas de conservação nos estados
de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Tem suas ações listadas nos mais relevantes
índices do mercado, tais como Ibovespa (principal índice de referência da BM&FBovespa), Dow
Jones Sustainability Emerging Markets Index (Índice Dow Jones de Sustentabilidade para
Mercados Emergentes) e no Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa – ISE.

SERVIÇO:
5ª Mostra Jovens Designers (www.jovensdesigners.com.br)
Visitação: até 29 de março
Local: Museu da Casa Brasileira
Horário de funcionamento: de terça a domingo das 10h às 18h
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano
Tel. 3032-3727
Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia-entrada)
Entrada gratuita aos sábados, domingos e feriados

Acesso a pessoas com deficiência/Bicicletário com 40 vagas
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: 3026.3913 - agendamento@mcb.org.br
Site: www.mcb.org.br
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra - (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br
Izabelle Prado – (11) 3032.3727 | 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

