
MCB abre a exposição Place: o mundo em uma maleta com o trabalho de 35 
designers de todo o mundo 
 
A exposição "Place: o mundo em uma maleta", que abre dia 11 de agosto no Museu da Casa 
Brasileira, é o resultado de um projeto de investigação sobre as relações entre o entorno e o 
processo criativo, evidenciando um importante e indissociável vínculo entre obra e lugar. 
Realizado pelo Estúdio Vasava, de Barcelona, é um registro visual do ambiente relacionado 
com a produção gráfica de cada participante.  
 
Duas maletas, cada uma com um livro de 350 páginas em branco, uma câmera de vídeo e 
uma camiseta percorreram o mundo durante 18 meses e 170 mil quilômetros. Uma das 
maletas seguiu rumo ao Oeste e, outra, ao Leste, em busca de novos talentos e de ilhas de 
diversidade criativa. As maletas pararam em 35 cidades, e em cada uma delas havia um 
designer convidado a refletir sobre seu contexto, a olhar, descobrir e registrar sua visão e 
experiência nos suportes enviados. Suas intervenções e suas filmagens respondiam a uma 
pergunta: como o lugar onde se mora influencia o processo criativo individual? 
 
As respostas de cada designer estão na mostra, que tem um mapa-múndi com a sinalização 
das 35 cidades e 35 televisões com videoclipes feitos em cada local pelos designers 
convidados. Uma projeção de todos os trabalhos, com um total de 41 minutos, é apresentada 
numa grande tela.  
 
Painéis e totens mostram os trabalhos gráficos e as camisetas, ocupando as três principais 
salas do MCB. Do Brasil, participam Tonho, do Rio de Janeiro, e Lobo, de São Paulo. Place: é 
uma cartografia das linguagens que se interpelam continuamente, na qual os signos culturais 
são filtrados pela identidade dos indivíduos, na qual a realidade social é reformulada 
aleatoriamente, sem manter nenhuma fidelidade em relação aos tópicos que a limitam. Cada 
participante reflete através de trabalho em papel, vídeo gravação e imagem em camiseta, sua 
relação "visual" com o universo que habita. 
 

 
Confira todos os trabalhos até o dia 30 de setembro 

 
 
 

 
São 35 designers de todo mundo reunido na Place. 

 



O Centro Cultural da Espanha em São Paulo, da Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional, é parceiro do Museu da Casa Brasileira na realização desta exposição, que tem 
como curador Toni Sellés, sócio fundador do Estúdio Vasava (www.vasava.es), criado em 1997 
e atualmente formado por 15 jovens de diferentes campos e disciplinas.  
 
Desenvolve projetos para múltiplos suportes, abordando sempre o processo criativo, a 
experimentação e novos valores comunicativos. "Todos e cada um dos participantes receberam 
o mesmo convite, o mesmo briefing e tiveram o mesmo tempo para desenvolver seu 
trabalho", explica Toni Sellés. "Enviamos um convite por e-mail para os designers que, por 
algum motivo, nos haviam inspirado ou atraído, e na maioria dos casos acabou sendo um 
encontro surpreendente". 
 
O curador diz ainda que "o mais importante foi o processo, a liberdade de cada um e a 
capacidade individual de observar e moldar seu próprio mapa e seu próprio ponto de vista. O 
resultado foi uma paisagem, que abrigou os mais diversos registros, onde os discursos se 
interpelaram uns aos outros, e onde a liberdade criativa foi a única diretriz". Toni Sellés 
acrescenta: "Foi uma grande viagem pelo design e pelos designers, suas cidades, seus países 
e culturas, que serviu para configurar uma nova maneira de ver o mapa, uma nova maneira de 
olhar e descobrir". 
 
Os 35 designers, seus estúdios e suas cidades  
 
Aaron Leighton (Toronto, Canadá), Anton Sakara (Moscou, Rússia), Bianki (Colônia do 
Sacramento, Uruguai), Carlos Quitério (Caldas da Rainha, Lisboa, Portugal), Casa Akuaba 
Design Factory (Dakar, República do Senegal), Cuartopiso (Medellín, Colômbia), Daniel Jenett 
(Hamburgo, Alemanha), Diane Barcelowsky (East Stroudsburg, Estados Unidos), Dr. Alderete 
(Cidade do México, México) Egill Hardar (Reykjavik, Islândia), Erkut Terliksiz (Istambul, 
Turquia), Garth Walker (Durban, África do Sul), Geneviève Gauckler (Paris, França), 
Happypets (Lausanne, Suíça), Inksurge (Manila, Filipinas), James Paterson (Montreal, 
Canadá), Kiyoshi Kuroda (Tóquio, Japão), Kozyndan (Los Angeles, Estados Unidos), Lobo (São 
Paulo, Brasil), Masa (Caracas, Venezuela), Mono (Guaiaquil, Equador), Neasden Control Centre 
(Londres, Inglaterra), Niko Stumpo (Milão, Itália), Patricia Villanueva (Lima, Peru), :phunk 
Studio (Cingapura, Indonésia), Plastic Kid (Copenhague, Dinamarca), Prem Ramachandran 
(Bangalore, Índia), Rex Koo (Hong Kong, China), Ricardo Vega (Santiago, Chile), Richard 
Niessen (Amsterdã, Holanda), Rinzen (Sidney, Austrália), Santiago Iturralde (Buenos Aires, 
Argentina), Sweden Graphics (Estocolmo, Suécia), Tonho (Rio de Janeiro, Brasil), Vasava 
(Barcelona, Espanha). 
 
Serviço 
 
Exposição: "Place: o mundo em uma maleta" 
Abertura: 11 de agosto, das 11h às 13h 
Debate: 14 de agosto, das 19h às 21h30, com a participação do curador Toni Sellés, Mateus 
de Paula Santos, da Lobo, e Tonho, do Quinta-feira. Entrada: gratuita, por ordem de chegada 
Visitação: de 12 de agosto a 30 de setembro, de terça a domingo, das 10h às 18h 
Site: www.mcb.sp.gov.br  
Local: Museu da Casa Brasileira - Av. Faria Lima, 2705 - Tel. 11 3032-3727    
Jardim Paulistano  São Paulo 
Ingresso: R$ 4,00 - Estudantes: R$ 2,00 - Domingo sempre gratuito 
Acesso a portadores de deficiência física. 
Visitas monitoradas : 3032-2564  Email agendamentomcb@terra.com.br 
Estacionamento: R$ 10,00 no dia da abertura; de terça a sábado até 2 horas R$ 6,00; 3ª hora 
R$ 2,00; demais horas R$ 1,00 Domingo: preço único R$ 10,00 
 
Disponível em: <http://www.revistasim.com.br>. Acesso em 7 ago. 2007 
 


