
Museu da Casa Brasileira inaugura a exposição 

35º Prêmio Design  
As peças ganhadoras e selecionadas pelo júri ficarão expostas a partir de 16 de 

dezembro, sexta-feira, das 10h às 22h, com entrada gratuita. Na ocasião acontecerá o 
tradicional encontro com júri e premiados 

 

 
 

Identidade do 35º Prêmio Design MCB   
 

No dia 16 de dezembro, sexta-feira, das 10h às 22h, o Museu da Casa 
Brasileira, instituição administrada pela Fundação Padre Anchieta, inaugura a 
exposição ‘35º Prêmio Design MCB’.  Na data, também haverá o tradicional 
encontro da comissão julgadora com os premiados, a partir das 18h. A nova 
mostra do Museu contará com 74 trabalhos das categorias de Produtos e 
Trabalhos Escritos. 
 

As categorias de Produtos trazem 46 peças, sendo 16 premiadas (1º, 2º, 
3º e Menções Honrosas) e outras 30 selecionadas pelo júri para integrarem a 
exibição. Em Trabalhos Escritos, poderão ser vistos 28 trabalhos entre premiados 
e selecionados, nas modalidades Publicados e Não Publicados. Além disso, no 
hall de entrada, estarão disponíveis o cartaz vencedor do Concurso do Cartaz 
2022, bem como outras 9 peças gráficas que dividem-se entre 2º e 3º lugares e 
selecionados para a exposição. 

 
Para Giorgio Giorgi Júnior, coordenador da comissão julgadora de 

Produtos, a 35ª edição do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira tem o sabor 
de uma retomada, que corrobora a resiliência ímpar da nossa mais longeva 
premiação em múltiplos campos do design. “Como era de se esperar, um 
recomeço permeado por singularidades, a merecer registro e reflexão”, comenta. 
Já para Myrna Nascimento, coordenadora da categoria de Trabalhos Escritos: “é 
fundamental celebrar a quantidade de trabalhos inscritos que reafirmam a 
natureza do Design como campo de saber multidisciplinar”, complementa.   



Durante o coquetel de abertura que acontecerá no pátio central, os 
premiados e selecionados poderão conversar com os jurados e entender como 
foi o processo de julgamento, além de conferir toda a exposição. 

“Nesse ano, celebramos o retorno ao vivo do Prêmio Design MCB, somado 
ao primeiro ano de gestão do Museu pela Fundação Padre Anchieta, fato que 
incitou novos desafios institucionais para além daqueles inerentes ao campo de 
atuação do design já frequentemente mapeados pelo corpo crítico de jurados nas 
várias edições ao longo dos anos”, diz Giancarlo Latorraca, diretor técnico do 
Museu da Casa Brasileira.  
 
 
SERVIÇO: 
Exposição ‘35º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira’ 
A partir do dia 16 de dezembro, sexta-feira, às 10h. Entrada gratuita.  
Encontro do júri com os premiados e selecionados, a partir das 18h.  
Visitação até 26 de fevereiro de 2023 
Realização: Fundação Padre Anchieta e Museu da Casa Brasileira. 
  
VISITAÇÃO 
Museu da Casa Brasileira 
De terça a domingo, das 10h às 18h, com exceção da sexta-feira, que 
tem horário estendido até 22h 
Av. Brig. Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano, SP 
Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô. 
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) 
Sexta-feira, entrada gratuita 
Acessibilidade no local | Bicicletário com 40 vagas 
 

Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Padre Anchieta, 
dedica-se, há 52 anos, 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 que possui também atividades do serviço educativo, debates, 
palestras e publicações contextualizando 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 realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e 
preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.  
 
Site do MCB 
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 

https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRm1jYi5vcmcuYnI6MTcxNDgxNjY1OTpqYXF1ZWxpbmVsaW1hQG1jYi5vcmcuYnI6OWFkYzM4
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGbWNiX29yZyUyRjoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpkMGE2MDQ=
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20lMkZtdXNldWNhc2FicmFzaWxlaXJhJTJGOjE3MTQ4MTY2NTk6amFxdWVsaW5lbGltYUBtY2Iub3JnLmJyOjU5NTczZA==
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnR3aXR0ZXIuY29tJTJGbWNiX29yZzoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpmNDE3ZTc=
https://www.youtube.com/channel/UCkelfiskkftaAh1QIls5HZg?view_as=subscriber
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5saW5rZWRpbi5jb20lMkZjb21wYW55JTJGbXVzZXVjYXNhYnJhc2lsZWlyYSUyRjoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjo0MzBmMDA=


 
Informações para imprensa 
Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires Lima 
(11) 3026-3910 | (11) 98250-7361 | jaquelinelima@mcb.org.br 
  
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
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