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Designer Paulo Alves apresenta o balanço Atibaia no  ciclo de 
instalações MCB-BOOMSPDESIGN 

 

 
 

Visitação: 15 de novembro de 2014 a 22 de janeiro de 2015 
Conversa com o designer Paulo Alves: 15 de novembro às 11h - Gratuito 

 
Em continuidade ao ciclo de instalações realizado desde o 2º semestre de 2013, o Museu da 

Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e o 
BOOMSPDESIGN apresentam, a partir do dia 15 de novembro, o balanço Atibaia, criado pelo 
designer Paulo Alves (estúdio Paulo Alves). A peça, feita com madeira de demolição 
certificada, é um desdobramento do projeto da cadeira Atibaia, ganhadora do 1º lugar na 
categoria mobiliário do 23º Prêmio Design MCB, feita em parceria com o designer Luís Fagner 
Koga Suzuki. 
 
 “Essa linha tem a estrutura inspirada no desenho de galhos de árvores, assim como grande 
parte da minha produção mais recente. Sempre com a questão da sustentabilidade que 
norteia meu trabalho há 20 anos”, explica Alves, que conversará com o público no dia 15 de 
novembro às 11h, com entrada gratuita. Para ele, o ciclo de instalações interativas no jardim 
do MCB gera possibilidades muito interessantes. Afinal, propõe, no ambiente do museu, uma 
modalidade lúdica que o público pode usufruir livremente. “Um móvel só existe quando é 
usado”, completa. 
 
O balanço Atibaia fica em exposição no jardim do MCB até 22 de janeiro de 2015. 
 



 
Sobre o ciclo de instalações de balanços MCB – BOOMSPDESIGN 

Desde agosto de 2013, a parceria do MCB com o BOOMSPDESIGN, sob a curadoria de Roberto 
Cocenza, já trouxe ao jardim da instituição balanços dos designers Tom Price, Sérgio Matos, 
Zanini de Zanine, Renata Moura, Carol Gay, Coletivo PAX.ARQ e Marcenaria Baraúna.  
 
Já estiveram em cartaz neste ciclo o balanço “Bodocongó”, de Sérgio Matos, “Sobra”, de Zanini 
de Zanine, e “Trama”, de Renata Moura. Entre abril e junho de 2014, a designer Carol Gay 
apresentou o balanço “Noar”, feito tiras de borracha reciclada e estrutura em aço suspensa 
por cordas. Já entre junho e agosto o coletivo PAX.ARQ  trouxe o balanço “Cocar”,fabricado em 
acrílico e costurado por fitas de nylon que possibilitaram sua amarração e sustentação. O 
balanço “Amor Perfeito”, da Marcenaria Baraúna, abriu para a visitação em 16 de agosto e 
ficou em exposição durante setembro, outubro e novembro. Com assento em planos 
inclinados alternados, compondo o sentar como em uma “namoradeira”, a peça, de dois 
lugares, estruturava-se com travessas cilíndricas em madeira maciça. Depois da instalação de 
Paulo Alves, entrará em cartaz balanço do Osvaldo Tenório. 
 
Sobre o designer Paulo Alves 

Formado em Arquitetura pela USP de São Carlos, Paulo Alves iniciou sua carreira no escritório 
de Lina Bo Bardi, participando do projeto de revitalização do Palácio das Indústrias, nos anos 
1990. Em 2004 criou a Marcenaria São Paulo, que desenvolve peças de forte caráter e 
linguagem brasileira. A madeira é uma das principais matérias primas de sua produção em 
mobiliário. 
 

Sobre o BOOMSPDESIGN 
Idealizado por Roberto Cocenza, o BOOMSPDESIGN – Fórum Internacional de Arquitetura, 
Design e Arte, reúne anualmente nomes consagrados no mercado nacional e internacional 
para discutir arquitetura, design e arte. O evento traz ao Brasil conteúdos e experiências 
destacadas no cenário mundial. Entre os nomes que já marcaram presença no evento estão 
Sérgio Rodrigues, Karim Rashid, Harry Allen, Ruy Ohtake, Craig Robins, Todd Bracher, Dror 
Benshetrit, Chad  Oppenheim, Matali Crasset, Tom Price, entre outros.  
 
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, destaca-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: 

Instalação Balanço Atibaia, de Paulo Alves 

Visitação: 15 de novembro de 2014 a 22 de janeiro de 2015 
Conversa com Paulo Alves: 15 de novembro às 11h - Gratuito 
 
Realização: MCB e BOOMSPDESIGN 
 

Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano 
(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) 3032-2564 / 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  
 
Informações para a imprensa | BOOMSPDESIGN 

Brisa Moura  – (11) 3062-6989 | brisa@marianaamaralcomunicacao.com.br 


