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Prêmio Design MCB inaugura sua 31º exposição 
em novo formato 

As peças ganhadoras e selecionadas pelo júri ficarão expostas a partir de 11 de 
novembro, sábado, das 10h às 18h, com entrada gratuita. No dia acontecerá também 
feira de livros especializada, encontro com a comissão julgadora e oficinas educativas 

 

 
Identidade do 31º Prêmio Design (Autoria: Diego Rodrigues Belo) 

        
            

Visitação: até 21de janeiro de 2018 
 

 
No dia 11 de novembro, sábado, das 10h às 18h, o 31º Prêmio Design MCB, mais 
tradicional e prestigiada premiação do segmento do país, realizada desde 1986, 
inaugura a exposição com as peças ganhadoras e selecionadas pelo júri em 2017 no 
Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São 
Paulo. A abertura será em novo formato e não haverá cerimônia de premiação, mas 
contará com feira de livros especializada em arquitetura e design, oficinas e 
foodtrucks, além de encontro com a comissão julgadora e os vencedores.  
 
O Prêmio Design MCB é reconhecido em todo o Brasil por ser um celeiro de talentos e 
consagração de profissionais. O propósito da premiação é dar anualmente um 
panorama da produção brasileira em categorias que abrangem o design de produtos e 
a trabalhos escritos, acadêmicos e editorial ligados ao mercado. 
 
Este ano, o Prêmio Design recebeu 587 trabalhos, que foram julgados por duas 
comissões independentes. Sob coordenação de Marcelo Oliveira, doutor em 
Arquitetura e Urbanismo, foram analisadas as categorias de produto: Construção, 
Transporte, Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis e Utensílios. Já a 



categoria de Trabalhos Escritos foi coordenada por Cibele Taralli, doutora em 
Estruturas Ambientais Urbanas e Milene Soares Cara, doutora em Arquitetura e 
Urbanismo.  
 
Confira a programação de abertura da exposição: 
 
- 10h às 18h – Visitação à exposição 31º Prêmio Design MCB 
Estarão na mostra os 54 produtos e publicações premiados, divididos entre 1º, 2º, 3º 
lugares e menções honrosas, além das 48 peças selecionadas pelo júri. 
 
- 10h às 18h – Feira de livros especializada 
Durante a abertura da exposição do 31º Prêmio Design MCB, editoras focadas em 
design e arquitetura disponibilizarão suas publicações com descontos: Participam: 
Romano Guerra, Olhares, Gustavo Gili, estação das letras e Cores, Edições SESC, Ubu, 
Senac, Blucher, Monolito, Revista Projeto e Editora Lumière.  
 
- 10h30 às 12h – Oficina de Serigrafia – Educativo MCB 
A artista Monica Schoenacker oferecerá noções básicas de serigrafia e, enquanto isso, 
o participante poderá estampar uma peça em um pano de prato para levar para casa.  
 
- 11h - Encontro da comissão julgadora e vencedores 
Pode-se dizer que o tradicional encontro entre os jurados e os vencedores de cada 
edição é o momento ápice da abertura do Prêmio Design. 
 
- 14h às 15h30 - Oficina de Papercut – Fedrigoni 
A artista autodidata Ariádine irá ensinar um pouco do que aprendeu durante uma 
viagem de três anos pela Europa, com colagens e minuciosos recortes em papel – os 
chamados kiriês, uma técnica oriental originária da China, que consiste em formar 
figuras e desenhos em papéis com a ajuda do corte do estilete. 
 
- 15h às 16h30 – Oficina Inutensílios – Educativo MCB 
A atividade será inspirada no poema de Manoel de Barros, ‘O Fazedor de Amanhecer’, 
e tem como objetivo central a construção de novos objetos e utensílios para o dia a 
dia, feitos a partir de sucatas ou materiais que não são mais utilizados.  
 
- 16h às 17h30 – Oficina de Encadernação – Fedrigoni 
Os ministrantes Estela Vilela e Bruna Ximenes mostrarão como é feita a encadernação, 
que surgiu quando o comércio de livros no Japão se estabeleceu. A costura, que tem o 
nome original de Yamato Toji, é feita pelo dorso dos cadernos, sem uso de cola.  
 
- 10h às 18h – Foodtrucks 
Lanches, comidas vegetarianas, drinkes, doces e açaís. Confirmadas as participações de 
+55 FoodTruck Brasil, Dica Natureba, Choco Frut e Cubq. 
 
Sobre o Prêmio Design MCB 
O Prêmio Design MCB é realizado desde 1986 pelo Museu da Casa Brasileira. A 
premiação - a mais tradicional e prestigiada do segmento no país - revela talentos e 



consagra profissionais e empresas. O Prêmio é dividido em dois momentos principais: 
o Concurso do Cartaz e, em seguida, a premiação dos produtos e trabalhos escritos. 
Entre junho e agosto, o MCB recebe criações (protótipos ou em produção) nas 
categorias: Construção, Transporte, Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis, 
Utensílios e Trabalhos Escritos. Os trabalhos são analisados por duas comissões 
julgadoras independentes, uma para as categorias de produto e outra para trabalhos 
teóricos. Por fim, são escolhidos os premiados, divididos entre 1º, 2º e 3º lugares e 
menções honrosas, além dos selecionados que também compõe a exposição. Como 
resultado do Prêmio Design MCB, o Museu realiza uma mostra com os vencedores e 
selecionados de cada categoria da edição, que fica em cartaz por cerca de dois meses.  
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo, dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o 
único museu do país especializado em arquitetura e design. A programação do MCB 
contempla exposições temporárias e de longa duração, com uma agenda com base em 
debates, palestras e publicações que contextualizam a vocação do museu para a 
formação de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, 
habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas 
inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do 
segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e 
preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país. 
 
SERVIÇO:  
Abertura do 31º Prêmio Design MCB 
De 11 de novembro – entrada gratuita 
Sábado, das 10h às 18h 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032.3727 
Apoio: ABEDESIGN, ABIMO, ADP, Arco, Blucher, estação das letras e Cores, Edições 
SESC, Fedrigoni, Gustavo Gili, Lumière, Monolito, Olhares, Paralela, Projeto, Romano 
Guerra, Santinho, Senac, Ubu, Zupi 
Visitação: até 21de janeiro de 2018 

 
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são 
isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada 
Gratuito aos finais de semana e feriados 
Acessibilidade no local 
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 

mailto:agendamento@mcb.org.br
http://www.mcb.org.br/


Suzana Gnipper – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br  
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao2@mcb.org.br 
 
Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339-8162 | gisele@sp.gov.br 
Damaris Rota – (11) 3339-8308 | drota@sp.gov.br 
Gabriela Carvalho – (11) 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br 
Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
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