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29º Prêmio Design MCB divulga vencedor e finalistas do 

Concurso do Cartaz  
 

 
Comissão julgadora com o cartaz vencedor, de Ana Luiza de Oliveira Costa (Volta Redonda/RJ) 

 

Resultado está disponível no site www.mcb.org.br 
 
Principal premiação de design do país, o Prêmio Design MCB divulgou o resultado da 29ª 
edição do Concurso do Cartaz. No total, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo, recebeu 567 inscrições, entre os dias 2 e 30 de abril, para 
eleger a principal peça de comunicação do Prêmio Design, o cartaz, que além de ser impresso 
para divulgação da premiação também norteia a identidade visual desta edição. A vencedora 
foi Ana Luiza de Oliveira Costa, de Volta Redonda (RJ). 
 
Este ano, houve um crescimento significativo na participação de instituições que foram 
beneficiadas com desconto de 50% na taxa de participação para grupos de estudantes, 
responsáveis por 147 inscrições de alunos de nove universidades. Os cartazes inscritos foram 
avaliados pelo júri coordenado por Gustavo Piqueira e formado por: Catarina Bessell, Daniel 
Trench, Kiko Farkas, Vicente Gil, Claudia Warrak e Daniel Bueno. 
 
“A virtude mais óbvia do cartaz vencedor, de Ana Luiza de Oliveira Costa, é aquela obrigatória 
a todo bom cartaz: atrair o olhar. Mas não, suas qualidades não encerram por aí. Seu discurso 
gráfico — seu ‘empilhamento de pedras’ — dá margem a diversas leituras, de metáforas 
literais a poéticas subjetivas, sem nos obrigar, contudo, a optarmos por qualquer uma delas. 
Afinal, é na inconclusão que se encontra outra de suas grandes qualidades”, analisa o texto do 



júri do Concurso do Cartaz do 29º Prêmio Design MCB. “Por último, sua sintaxe irregular e 
dessaturada não deixa de refletir um sutil pessimismo, humor tão característico destes 
tempos. Verdade que alguns podem apontar a presença de cacoetes contemporâneos aqui e 
ali. Mas se a peça é destinada a retratar o contemporâneo, como classificar tal fato como 
problemático?” 
 
Movido pelo desafio de apresentar um conjunto heterogêneo e representativo, o júri provoca 
a reflexão sobre o atual design gráfico brasileiro. Além do vencedor, também elegeu os 
finalistas que farão parte da exposição 29º Prêmio Design MCB, em exibição a partir de 26 de 
novembro no MCB, quando será realizada a cerimônia de premiação. 
 
O resultado está disponível no site www.mcb.org.br junto com a íntegra do texto do júri sobre 
o Concurso do Cartaz desta edição. Os trabalhos não selecionados devem ser retirados no 
Museu da Casa Brasileira entre os dias 18 e 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 10h às 
18h. 
 
Sobre o Prêmio Design MCB 
O Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, realizado pela instituição desde 1986, desfruta de 
grande prestígio no segmento, com uma história que reflete a trajetória da consolidação da 
identidade do design nacional. Revelação de talentos e consagração de profissionais, o Prêmio 
Design é a mais tradicional e reconhecida premiação do segmento no Brasil.  
 
O Prêmio Design MCB adotou o cartaz como peça central de sua comunicação a partir de 1989. 
Em 1995, passou a realizar sua escolha por meio do concurso que, além de registrar parte do 
momento vivido pelo design gráfico nacional, também sinaliza a importância e a busca de 
espaço do cartaz como meio de expressão.  
 
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 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 
Resultado do Concurso do Cartaz 
Disponível no site: www.mcb.org.br 
 
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$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos 
Gratuito aos sábados, domingos, feriados e aberturas noturnas 
 
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  

http://www.mcb.org.br/
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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 
 
Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 
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