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Educativo MCB promove Oficina de Cartazes inspirada nas 

peças de divulgação do 29º Prêmio Design MCB 
 

 
Imagem do cartaz vencedor do Concurso do Cartaz do 29º Prêmio Design MCB 

 

21 de novembro, sábado às 14h30 – Gratuito 
 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
realiza no dia 21 de novembro, sábado às 14h30, a Oficina de Cartazes, como parte do 
programa educativo Uma Tarde no Museu. A atividade estimulará os participantes a criar 
cartazes inspirados na peça vencedora e nos finalistas do Concurso do Cartaz do 29º Prêmio 
Design MCB. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser feitas pelos 
contatos  agendamento@mcb.org.br ou (11) 3026-3913/ 3032-3727. A indicação etária é a 
partir de 5 anos (crianças menores de 12 anos devem ser acompanhadas por pais ou 
responsáveis). 

O Concurso do Cartaz, realizado no 1º semestre deste ano, elegeu a principal peça de 
comunicação do 29º Prêmio Design MCB que, além de ser impresso para divulgação da 
premiação, norteou a identidade visual desta edição. Dentre as 567 inscrições recebidas, o 
cartaz escolhido foi o de Ana Costa, de Volta Redonda, RJ. A comissão julgadora, formada por 
Catarina Bessell, Daniel Trench, Kiko Farkas, Vicente Gil, Claudia Warrak e Daniel Bueno, sob a 
coordenação de Gustavo Piqueira, elegeu ainda sete trabalhos finalistas. 

mailto:agendamento@mcb.org.br


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 traça anualmente um panorama da produção contemporânea brasileira em categorias 
que abrangem o design de produtos e a produção escrita, acadêmica e editorial, ligada ao 
segmento.  
 
A cerimônia de premiação desta edição acontecerá no dia 26 de novembro, quinta-feira às 
19h30, com entrada gratuita. Na ocasião, será aberta a exposição reunindo os 33 premiados e 
41 finalistas de 2015, eleitos entre 532 inscritos. Os trabalhos foram selecionados por duas 
comissões julgadoras independentes, coordenadas por Artur Grisanti Mausbach, para as 
categorias de produto, e Priscila Lena Farias, à frente dos trabalhos escritos. O júri foi 
composto por 51 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. 
 
Sobre o Educativo MCB  
O Educativo MCB propõe práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar. Queremos que os 
visitantes assumam o papel de investigadores, pesquisando os conteúdos que o museu oferece 
em uma perspectiva contemporânea. A ideia é criar desafios para que os participantes das 
atividades educativas levantem questões a partir de suas próprias experiências e descubram 
novos sentidos ao relacionar a visita ao MCB com suas vidas. 

Visitas em grupos – em geral, instituições de ensino e sociais podem ser agendadas 
previamente. A duração é de aproximadamente uma hora e meia. Grupos com mais de 25 
pessoas são divididos em duas turmas. Visitas espontâneas podem ser realizadas 
individualmente ou em grupo.  
 
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. 

 
SERVIÇO 
Uma Tarde no Museu – Oficina de Cartazes 
21 de novembro, sábado às 14h30 – Gratuito 
 
Inscrições (vagas limitadas): (11) 3032.3727 / 3026.3913 – agendamento@mcb.org.br 
Indicação etária: a partir de 5 anos - Crianças de até 12 anos devem ser acompanhadas pelos 
pais ou responsável 
 
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$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos 

mailto:agendamento@mcb.org.br


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  
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 
 
Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8243 | gisele@sp.gov.br 
Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 
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