


PRÊMIO + PRÊMIO

No calendário anual do Design brasileiro uma visitação imperdí-

vel é o Museu da Casa Brasileira, entre 25 de novembro a 17 de

janeiro.

Em sua 23° edição, o Prêmio Design da Casa Brasileira apresenta

mais de 50 peças premiadas, além de 13 trabalhos escritos.

Um prêmio que começa no gráfico e termina no produto!

CONCURSO DO CARTAZ DO 23° PRÊMIO MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Para a comunicação gráfica do Prêmio Design, o Museu organiza

um concurso de cartazes.

Apesar de ser um importante meio de expressão cultural, o cartaz

ainda é pouco usado em nosso País. Desde 1995 eles são esco-

lhidos através de um concurso em que vence aquele que melhor

representar a idéia de Design. Alguns anos atrás, tive a oportuni-

dade também de fazer parte do júri a convite de Cláudio Ferlauto

e é muito gratificante observar, a cada ano, a evolução do Design

do nosso Brasil. Desde 2004 a comunicação gráfica escolhida vai

além do cartaz e compreende todas as peças gráficas de cada

edição do Prêmio, incluindo o convite da exposição, camisetas,

banners, entre outros.

Este ano, o concurso bateu recorde em inscrições, superando

a casa de 700 inscritos provenientes de 19 estados do Brasil e,

também, Argentina e Espanha. A comissão julgadora, que esteve

sob a coordenação de Vicente Gil, selecionou sete cartazes para

participar da exposição do 23° Prêmio Design. O vencedor foi o

designer gráfico carioca Ronaldo Alves dos Santos Filho.

23° PRÊMIO MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Miriam Lerner, diretora geral do MCB, afirma que o prêmio revelou

"a intensa experimentação dos designers de produto em busca de

novos usos para antigos materiais".

Oito categorias contemplaram o prêmio: Mobiliário, Utensílios,

Equipamentos Eletroeletrônicos, Iluminação, Têxteis, Equipamen-

tos de Construção, Equipamentos de Transporte e trabalhos escri-

tos. Vale a pena realmente visitar o Museu e ver de perto o melhor

do Design brasileiro.

Relembrando minha abertura para esta coluna, onde falo do De-

sign iluminado, aproveito e mostro a vocês também a luminária

Lift, do designer Fernando Prado, que ganhou o primeiro lugar na

categoria Iluminação. Com um sistema de fixação pouco usual e

visualmente leve, a luminária Lift apresenta cúpula feita em ma-

deira e pode ser deslizada através de sua haste inclinada.



Na categoria Têx-

teis, os Colares Tu-

bulares da designer

Míriam Andraus

Pappalardo ganha-

ram o primeiro lu-

gar. Inspirados nos

entrelaçamento de fios utilizados em algumas regiões da África,

são uma releitura de uma técnica na qual inúmeras pequenas pe-

ças são agregadas, formando um outro "corpo/objeto".
-

Na categoria Equipamen-

tos Eletroeletrônicos a la-

vadora semi-automática

Latina Rubi, desenvolvida

pelos designers de produto

Ronis Paixão, Paulo Aleixo

Coli e Marcos Rocha, con-

quistou o primeiro lugar.

Os designers Ana Lúcia

de Lima Pontes Orlovitz e

Luiz Moquiuti Morales ga-

nharam o primeiro lugar na

categoria Equipamentos de

Construção com a torneira da linha Twin.

BRAZILDESIGNWEEK2009

A BrazilDesignWeek, realizada de 03 a 06 de novembro de 2009,

na Fecomércio, em São Paulo, teve como tema "Inovação e

Negócios".

Foram apresentados diversos cases de sucesso nacionais e inter-

nacionais, divididos por segmentos, além de debates sobre sus-

tentabilidade e as melhores práticas no mercado do Design. Com

realização da Abedesign, e promoção da ApexBrasil, o evento foi

um sucesso e um marco no Design Nacional, contado com quatro

seminários, quatro fóruns e 20 workshops.

Os seminários foram Casa e Construção, Máquinas e Equipamen-

tos, Indústria da Moda, Alimentos e Bebidas e Fóruns de Políticas

Governamentais, Sustentabilidade, Indústria e Ensino. Renoma-

dos designers apresentaram seus workshops durante os quatro

dias de evento. Além disso, para sua primeira edição em São

Paulo, o evento contou com palestrantes nacionais e internacio-

nais, entre eles, Fernanda Messias, do MDIC; Alessandra Mendes,

da Natura; Adélia Borges, Isabela Capeto, Paulo Borges e Mauro

Correia, da Mabe; Dália Galico, Presidente da ADI- Associação de

Design Industrial de Milão; Lita Talarico, da School Visual of Arts

de Nova York; entre outros.

No fórum de indústria foi apresentado uma pesquisa inédita sobre

a contribuição e agregação de valor do Design na indústria brasi-

leira realizada pela ADP (Associação dos Designers de Produto)

em parceria com o MDIC. A pesquisa foi realizada em dez setores

da indústria, entre eles, casa e construção, moda, automotivo, mo-

biliário e outros.

Os resultados da pesquisa mostraram o Design como ferramenta

no desenvolvimento de marcas para a geração de inovação nas

empresas.

Das empresas pesquisadas, 84% delas afirmam o aumento na

competitividade, 82% o aumento do marketshare, 76,5% o au-

mento no faturamento. Para saber mais sobre a pesquisa acesse o

site www.rededesignbrasil.org.br.

E ainda..
Fez parte da programação da BrazilDesignWeek o lançamento do

Prêmio Brazil Design Awards, a exposição Observeur du Design,

um dos principais prêmios de Design do Mundo e, também, a

exposição dos premiados de Cannes 2009 na categoria Design.
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