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pessoas com a ajuda da tecnologia
foi a tônica da 19a edição do Prê-
mio Design Museu da Casa Bra-
sileira (MCB), um rico painel da
produção dos designers nacionais.
De um total de 420 inscrições, de
13 Estados e 44 cidades, o júri se-
lecionou 65 produtos, premiou 14
designers e concedeu menção hon-
rosa a 12 profissionais.

"É o grande retrato do design
no Brasil a cada ano", afirma a di-
retora Adélia Borges. "Em artes
plásticas existe o que se chama de
panorâmica. Essa é uma espécie de
panorâmica do design, com a fun-
ção de apontar a excelência do que
foi lançado e trazer alguma rele-
vância para a população."

A premiação nasceu em 1986,
num momento em que a própria
palavra design não era tão utiliza-
da aqui. Hoje, perto de completar
20 anos, o prêmio tem o papel de
fixar o selo de qualidade ao que é
produzido na área. Este ano, no-
tou-se a preocupação de profissio-
nais em investigar novos materiais
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Museu da Casa Brasileira seleciona
as criações de designers brasileiros
que se destacaram em 2005
por Elisabeth Lorenzotti

e buscar novas tendências, assim
como a presença de empresas na-
cionais e estrangeiras que passaram
a investir em design, e de jovens que
se dedicam à produção em pequena
e média escalas.

O MCB também premia o em-
presário que banca o investimento
no design, em geral bem elevado.
Este ano, houve uma homenagem
à Volkswagen, cujo modelo Fox foi
inteiramente desenvolvido no Bra-
sil e estourou em vendas na Alema-
nha, país sede da empresa.

O designer Álvaro Wolmer con-
quistou o primeiro lugar na cate-
goria mobiliário com a Estante para
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elhorar a qualidade de vida das
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Diana B., feita com prateleiras em
MDF certificado, peça que integra
a Coleção Brasil Casa 21. Segundo
o júri, o objeto se impõe pela perti-
nência estética, proporção harmo-
niosa, combinação de materiais e
versatilidade.

Na categoria utensílios, o pri-
meiro lugar traz humor e surpre-
sa. A peça Huevos Reme/tos é com-
posta por bolas de bilhar instala-
das na parede. O conjunto forma
um inusitado cabide. As bolas tam-
bém podem ser dispostas como
em uma mesa de sinuca. Luciana
Martins e Gerson de Oliveira, for-
mados pela Escola de Comunica-
ção e Artes da Universidade de São
Paulo, e parceiros desde 1991, tam-
bém ganharam outro prêmio - o
segundo lugar em mobiliário com
a cadeira Terceira, e ainda uma men-
ção honrosa, com o Box in the Box,
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um conjunto de caixas modulares
usadas para guardar objetos.

Pela terceira vez consecutiva o
designer Fernando Prado, da Lu-
mini, ficou com o primeiro lugar,
na categoria iluminação, com a Lu-
minária Bossa. Num simples movi-
mento manual, a luminária muda
de forma e altera a intensidade da
luz projetada. Prado explica que o

produto nasceu com o objetivo de
propiciar uma iluminação eficien-
te, obtendo efeitos diferentes com
a movimentação do refletor. O de-
signer também conquistou uma das
mais importantes premiações de
design de 2005, o IF Product De-
sign Award (de Hannover), com a
luminária Luna.

O primeiro lugar da catego-

Luminária Bossa
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Roda de automóvel Scorro S-171

ria Novas Idéias/Conceitos ficou
com a lixeira para coleta seleti-
va de resíduos sólidos, projetada
pelo mineiro Adriano Carvalho,
formado pela Universidade Esta-
dual de Minas Gerais e diretor da
Gene Design, de Belo Horizonte.
Ele conta que o design, como fer-
ramenta fundamental de melhoria
dos processos produtivos, "ajudou
a indústria a reduzir em sete ve-
zes os custos de logística, devido
à sua configuração modular". Sem
contar o aumento de aceitação do
consumidor com a estética lúdica
nas formas criadas com plástico
injetado.

O organizador para espaguete
e arroz BI também foi contempla-

do com menção honrosa na cate-
goria utensílios. Projetado pelos
arquitetos Roque Frizzo e Rena-
to Solio, que atuam na área de
desenvolvimento de produto há
mais de 23 anos na empresa gaú-
cha Uaná Projetos e Inovações, de
Caxias do Sul, o produto partiu da
análise do dia-a-dia das pessoas e
como as ações do design podem
facilitar sua vida. "Muitas vezes
são pequenos detalhes, mas que
fazem diferença, trazendo muita
funcionalidade ao produto", afir-
ma Frizzo.

A idéia, segundo o júri, nascida
de aguçada percepção de uma ne-
cessidade, unindo com pertinência
função e forma, junta um organi-

Vários modelos
de geladeiras
Brastemp You

Dois detalhes de tramas
de tecido termo-resistente

Estante para Diana B

zador e um dosador para espague-
te e arroz. O pote acomoda dois
pacotes de massa ou um quilo de
arroz com um conjunto de duas
tampas que dosam a quantidade a
ser preparada. Uma grande solução
para a eterna dúvida sobre a quan-
tidade de comida a ser preparada.

Estampas têxteis inspiradas
em poemas de Mallarmé

Ao levar para a indústria da ce-
râmica a poética da palavra e seus
desdobramentos, conforme anali-
sou o júri, a designer Isabela Vecci,
de Belo Horizonte, ganhou o pri-
meiro lugar na categoria têxteis e
revestimentos, com a Coleção Mallar-
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mé. A coleção de estampas foi inspi-
rada no poema Um Lance de Dados,
de 1897. Na linha Constelações, seis
desenhos podem ser montados ao
acaso, formando composições que
remetem ao céu estrelado. Na linha
Poema, a impressão de letras sobre
cerâmica pastilhada esconde frases
e palavras de Lance de Dados.

Em equipamentos eletroele-
trônicos, os designers Guto índio
da Costa, Camila Fix e Felippe Bi-
cudo, da índio da Costa Design, do
Rio de Janeiro, idealizaram uma for-
ma de facilitar a vida do consumi-
dor quando as lojas ficam superlo-
tadas. A Check-out Station, produzida
pela Itautec, é uma estação móvel
para chek-out de varejo, um balcão
portátil que consegue, segundo o
júri, por sua solução compacta e de
pertinência formal, simplificar pro-
cessos de atendimento ao público.
Em segundo lugar ficou o Cardio-
Light, gravador digital mais leve
que dá conforto ao paciente. O
design é de Jacob Breur, Marcelo
Faviani e Fábio Pucca de Avellar
Pires, de São Paulo, e a produção
da Cardio Sistemas.

A menção honrosa foi para a
equipe de design da Multibrás, com
a Brastemp You. Segundo o júri, ape-
sar de a solução de cores e formas
não ter conquistado unanimidade,
o refrigerador inova em vários itens
tecnológicos, como os sistemas in-
teligentes de auto-ajuste e a organi-
zação especial interna.

Na categoria Equipamentos de
Construção, o vencedor foi a Vál-
vula Duo Flux, de Regis de Carva-
lho Romera e Laércio Oliveira de
Figueredo, de São Paulo, produzi-
da pela Duratex-Deca. O objetivo
é economizar água e a válvula tem
volume seletivo, com duas opções
de descarga. O primeiro lugar para
trabalhos escritos foi para o livro
O Design Brasileiro Antes do Design:
Aspectos da História Gráfica, 1870-
1960, organizado por Rafael Car-
doso e editado pela Cosac Naify,
reunindo ensaios sobre o tema.

Museu da Casa Brasileira
Avenida Faria Lima, 2.705.
Terça a domingo, das 10h às 18h.
Até 20 de novembro. R$ 4. Grátis aos domingos.
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Tanque de lavar roupas e
detalhes de suas peças

Organizador para espaguete e
arroz recebeu menção honrosa

Da à
O júri adotou os seguintes critérios
de avaliação: inovação (capacidade
de surpreender); aspectos funcionais
(capacidade de solucionar problemas
com simplicidade e eficiência); aspectos
estéticos (aperfeiçoamento de forma
e busca da linguagem plástica);
responsabilidade ambiental
(sintonia com novos paradigmas

Cabide
Huevos
Revueltos
com formato
de bolas
de bilhar

de desenvolvimento e de vida)
e contribuição social. O júri foi formado
por Auresnede Pires Stephan, José
Alberto Bemer, Nelson Ivan Petzold,
Cyntia Malaguti, Guinter Parschalk,
Pedro Ariel, Pedro Mendes da Rocha,
Jacqueline Terpins e Mara Gama.
A Secretaria da Cultura deu R$ 50 mil
para os primeiros e segundos lugares.

Text Box
Da inovação à contribuição social




