
 

 

 

O Pavilhão da Capital Mundial do Design Helsinque 2012 
Está Aberto e Convida a Todos que Amam Design, 

Arquitetura e Cultura Urbana! 

HELSINQUE, 4 de junho de  2012 /PRNewswire/ -- A Capital Mundial do Design (World 
Design Capital Helsinki) Helsinque 2012 abriu seu ponto de encontro central, o Pavilhao, 
em Helsinque. Junto com os nas imediações Museu do Design e Museu de Arquitetura 
Finlandesa, ele formará o coração da Capital Mundial do Design (WDC, sigla em inglês) 
Helsinque 2012, durante os meses de verão. No Pavilhão, todo mundo pode ver e 
experimentar a que vem o ano da capital mundial do design. 

Para ver o comunicado de notícias multimídia, favor clicar: 
http://www.multivu.com/mnr/53831-wdch 

O pavilhão de madeira criado por um grupo da Universidade Aalto, alunos do Wood Studio 
e especialistas representa a arquitetura de uma nova era e o ápice do know-how finlandês 
em construção de madeira. O ensolarado edifício permite ao visitante desfrutar do melhor 
do verão. A área da parte coberta do prédio é de 470 m2. 

O Pavilhão está aberto de terça-feira a domingo, de 12 de maio a 16 de setembro de 2012, 
das 11 da manhã às 9 horas da noite. O programa é baseado em um calendário semanal e 
pode ser explorado no site do Pavilhao. Há discussões diárias, oficinas, atividades e 
socialização com música e filme. O programa será complementado pela versátil oferta de 
exposições dos museus vizinhos e as inúmeras atividades no Distrito de Design Helsinque. 

Um café servindo alimentos de verão localmente cultivados também vai operar no 
Pavilhão, como também um canto de leitura, convidando os visitantes a explorarem 
publicações tópicas e tesouros dos arquivos. Uma loja nos moldes de um supermercado 
oferecerá produtos da Capital Mundial do Design (WDC, sigla em inglês) Helsinque 2012. 

O Pavilhão é implementado por  Capital Mundial do Design Helsinque 2012, Universidade 
Aalto, Museu da Arquitetura Finlandesa, Museu do Design e UPM . O programa é 
coordenado por Demos Helsinki. O Pavilhão está situado em Helsinque, entre o Museu do 
Design e o Museu da  Arquitetura Finlandesa na Ullanlinnankatu 2-4, Helsinque. 

O programa WDC-Helsinque 2012 contém mais de 300 projetos, todos eles utilizando ou 
mostrando design de várias maneiras.-O programa pode ser explorado no site e no 
aplicativo movel WDC2012. Além do programa, o site World Design Capital Helsinki 2012 
oferece notícias, colunas e blogs sobre design finlandês. Pode-se também conhecer 
designers finlandeses portraits em video especiais. 

A Capital Mundial Design é uma iniciativa da ICSID, o Conselho Internacional das 
Sociedades do Design Industrial, que a cada dois anos reconhece uma cidade global por 



seus méritos na utilização do design como uma ferramenta para melhorar a vida social, 
economica e cultural.  

Para mais informações e listagens, visite http://www.wdchelsinki2012.fi. 

http://www.multivu.com/mnr/53831-wdch 
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CONTATO: Sra. Maarit Kivistö, Oficial Sênior de Comunicações, World Design Capital 
Helsinki 2012, +358-40-766-9957, maarit.kivisto@wdchelsinki2012.fi 

 


