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27º Prêmio Design MCB abre inscrições nas categorias de
design de produto e produção teórica

Profissionais, estudantes, estúdios e empresas produtoras podem inscrever‐se
de 22 de julho a 19 de agosto de 2013 em oito categorias
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, abre no
próximo dia 22 de julho as inscrições para o 27º Prêmio Design MCB. Com categorias
que abrangem o design de produto e a produção teórica, o concurso desafia
profissionais, estudantes, estúdios e empresas produtoras de todo o Brasil.
Os interessados terão até o dia 19 de agosto para se inscrever no site
www.mcb.org.br/pd. Os trabalhos serão analisados por uma comissão julgadora

independent. Premiados e finalistas serão apresentados na exposição “27º Prêmio
Design MCB”, em cartaz a partir de 26 de novembro, quando será realizada uma
cerimônia especial, aberta ao público, para homenagear os participantes.
Das categorias, sete são destinadas ao design de produto e possuem sua respectiva
modalidade protótipo, reservada a projetos em estágio de mock‐up ou em
desenvolvimento: mobiliário, utensílios, iluminação, têxteis, equipamentos

eletroeletrônicos, equipamentos de construção e equipamentos de transporte. A
oitava categoria, trabalhos escritos publicados, e sua modalidade, trabalhos escritos
não publicados, valorizam a produção teórica ligada ao design e à arquitetura.
A premiação é uma das ações mais tradicionais no incentivo ao reconhecimento pela
indústria do design como valor cultural agregado ao produto brasileiro. Segundo a
diretora geral do Museu da Casa Brasileira, Miriam Lerner, “o Prêmio reflete a
trajetória da consolidação da identidade do design brasileiro e desfruta de grande
prestígio no segmento, conquistado ao longo de seus 27 anos de existência.”
Cada nova edição traz uma perspectiva abrangente da produção contemporânea
nacional, ao mesmo tempo em que ressalta os produtos que melhor respondem aos
desafios enfrentados pelo design a cada ano no país. Para a diretora geral do MCB, a
quantidade de inscrições – cujo total mais que duplicou nos últimos 5 anos – reflete os
esforços das diferentes gestões do MCB em relação ao Prêmio Design.
“Para manter o prestígio alcançado entre seu público, seus pares e seus vários atores,
o Prêmio é fruto de constantes atualizações; costumamos dizer que é preciso mudá‐lo
continuamente para garantir que permaneça o mesmo, atual a cada edição”, afirma a
diretora.
O Cartaz
Realizado no início do ano, o concurso recebe propostas de todo o país, de
profissionais ou não, para criar a principal peça de divulgação do Prêmio, o cartaz, que
também direciona toda a identidade visual da edição. As propostas foram analisadas
pelo júri formado por Agnaldo Farias, Celso Longo, Chico Homem de Melo, Crystian
Cruz, Elaine Ramos (coordenação), Flávia Nalon e Marina Chaccur. O eleito 1º lugar
está sendo impresso e será distribuído por todo o país. Seus autores, Luana Alexandre
Graciano, Alexandre Lindenberg e Nathalia Cury, receberam R$3mil como prêmio pelo
cartaz vencedor e um contrato de R$5mil para o desenvolvimento de outras peças
gráficas da edição no decorrer do ano. O júri também selecionou 10 finalistas,
destacados para integrar a exposição 27º Prêmio Design MCB, em exibição a partir de
26 de novembro.

Sobre o Museu da Casa Brasileira
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa
brasileira. Único especializado em design e arquitetura no país, tornou‐se uma
referência nacional e internacional nesses temas. A programação cultural do MCB
inclui exposições, palestras, cursos, oficinas, apresentações musicias e lançamento de
livros, além do tradicional Prêmio Design MCB, realizado desde 1986.

Calendário 2013

Inscrições para as categorias de design de produto e produção teórica: de 22 de julho
a 19 de agosto de 2013
Cerimônia de premiação e abertura da exposição: 26 de novembro
Apoiadores: Casa Claudia, Arquitetura e Construção, Arc Design, BoomSPDesign, Living
Design, Paralela Gift e Arq!Bacana
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$ 4,00 – Meia entrada: R$ 2,00
Gratuito aos domingos e feriados
Acesso a pessoas com deficiência / bicicletário
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra ‐ Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br
Andrea Polimeno ‐ Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br
Izabelle Prado ‐ Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa ‐ Secretaria de Estado da Cultura
Giulianna Correia – (11) 2627‐8243 | gcorreia@sp.gov.br
Renata Beltrão – (11) 2627‐8166 | rmbeltrao@sp.gov.br
Lígia Gama – (11) 2627‐8164 | lgama@sp.gov.br

