
O Chapel Art Show chega à
sua 43ª edição com 800 obras,
entre pinturas, esculturas e fo-
tografias, de 150 artistas con-
temporâneos. Todas disponí-
veis para venda. Com traba-
lhos a partir de R$ 200, o even-
to é boa oportunidade para ga-
rimpar obras da produção ar-
tística brasileira. A edição des-

te ano faz uma homenagem a
Claudio Tozzi (1944) e traz 65
trabalhos do artista, entre telas,
gravuras e objetos que vão de
R$ 2 mil a R$ 80 mil. O visitan-
te encontrará obras desde o iní-
cio da carreira de Tozzi, como
o quadro Multidão (1968) até
produções mais recentes. A te-
la Território (2012) está entre
elas.

Destaques
Além do trabalho de Tozzi vale

conferir as fotografias de Ger-
man Lorca e Claudio Edinger, as
gravuras de Edith Derdik, as co-
lagens de Gregório Gruber e as
pinturas de Newton Mesquita.

Serviço
O evento começa hoje e vai
até 30 de outubro. Local: na Es-
cola Maria Imaculada (Rua Vi-
gário João de Pontes, 537, São
Paulo-SP). Entrada: gratuita.
Para mais informações ligue:
(11) 2101-7400. ■ C.E.

SERVIÇO

O Prêmio Design Museu da Ca-
sa Brasileira é um dos concur-
sos mais prestigiados do seg-
mento no país. E, como todo
ano, costuma apontar algumas
tendências na produção do de-
sign nacional. Na categoria mo-
biliário, por exemplo, a madei-
ra foi o material mais utilizado
pelos profissionais que inscre-
veram seus produtos. Mas não
sem critérios. Os acabamentos
estão ainda mais sofisticados e
o uso de madeira de refloresta-
mento já virou regra.
Outra tendência percebida

nesta foi na categoria luminá-
rias, onde os designers abusa-
ram do uso da tecnologia, co-
mo lâmpadas led. Este ano, a
cerimômia de premiação será
no dia 22 de novembro, depois
os objetos ficarão em exposi-
ção no museu. Também serão
premiados produtos têxteis,
utensílios, equipamen-
tos eletroele-
trônicos ,
de constru-
ção e de trans-
porte. Há ainda
uma categoria
que valoriza a pro-
dução teórica liga-
da à arquitetura,
urbanismo, design gráfico e pai-
sagismo.

Com recorde de inscritos
(foram 867 trabalhos), o con-
curso é democratico e desafia
profissionais, estudantes e em-

presas produtoras. “Pouco se
sabia sobre design quando o
prêmio foi criado, em 1986”,
lembra Miriam Lerner, direto-
ra do museu. É interessante
acompanhar este amadureci-
mento. Antes, a maior parte
dos objetos inscritos era volta-
do para casa. Agora tem de ca-
deira de rodas a avião. “O con-
curso foi um sucesso desde a
sua primeira edição e a promo-
ção do design tornou-se a cau-
sa do museu”, diz Miriam.

Os projetos são analisados
por uma comissão formada por
profissionais e acadêmicos da
área. Originalidade, inovação
tecnológica, adequação aomer-
cado, viabilidade industrial, se-
gurança e proteção ambiental es-
tão entre os critérios de avalia-
ção. Além do prêmio, que varia
deR$ 2mil aR$ 6mil, outro atra-
tivo desta vigésima sexta edição
foi a volta do sorteio de uma bol-
sa de estudos na Domus Acade-

my, de Milão, entre os
finalistas. ■

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

Prêmio aponta tendências na
produção do design nacional

Obras de arte a partir de R$ 200
Chapel Art Show comercializará
pinturas, esculturas e
fotografias de 150 artistas

Emsua26ª edição, concurso promovidopeloMuseudaCasaBrasileira registrou recorde de trabalhos inscritos

Quando: a partir de 22 de
novembro (de terça a domingo,
das 10h às 18h);Onde: Museu da
Casa Brasileira (Av. Brigadeiro
Faria Lima, 2.705, São Paulo,
SP); Ingresso: R$ 4
(grátis aos domingos e feriados);
Informações: pelo telefone
(11) 3032-2564

CULTURA

Osbancos“Blade”
(esq.) e“Philips”

(dir.), de Jader
Almeida,venceram

nacategoria
mobiliáriode2011

Apósapremiação,marcadaparaodia22denovembro,osobjetos ficamemexposiçãonomuseu

“MulhernaJanela”,serigrafia (70x10cm)deClaudioTozzi
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