
Gerhard Wilda,
o mestre

Quando Gerhard Wilda, falecido no dia

20 de julho, chegou ao Brasil, em 1936,

a propaganda vivia um momento de

transição. A mudança se dava entre o

"esboço" (característica do desenho téc-

nico dos anos 20, reminiscência dos es-

profissional de arte consistia apenas em

atender com um leiaute o título e o texto

enviado pelo redator, que trabalhava

numa sala vizinha e cuja rotina profissi-

onal estava mais próxima do gerente da

agência do que do seu parceiro criativo.

critórios de propaganda da Light) e o

"rough", tipificação do leiaute que a

J.W.Thompson, N. W. Ayer e McCann

introduziram entre nós no início da déca-

da seguinte. Naquele tempo, o papel do

Wilda tinha ouvido falar do Brasil,

país de oportunidades para artistas

gráficos talentosos, como Henrique

Mirgalowski, Jean Gabriel Villin,

Bruno Lekowski, Joseph Binder, Otto

Sasch, dentre outros estrangeiros que

atuavam entre nós. Ouviria falar mais

tarde de Jim Abercrombie e Eric Nice,

todos voltados exclusivamente para a

direção de arte e alguns, para as artes

plásticas também, diferentemente
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dele, que aos 21 anos de idade tinha

uma formação integrada. O jovem

Gerhard Wilda aportava no país com

experiência em mídia, promoção,

merchandising, produção e atendi-



mento. Isso fez a diferença. Doravan-

te, o seu nome seria uma referência

para várias gerações.

Estreou na New Ayer como assis-

tente de produção, mas foi a Lintas

que o projetou com campa-

nhas memoráveis para os

sabonetes Lifebuoy, Lever

e os lançamentos de Lux,

Omo e Rinso, dentre ou-

tras. A sua formação lhe

permitiria fazer a direção

de arte, merchandising (do

qual cuidava pessoalmen-

te) e, não raras vezes, as

funções de contato, pelo

seu bom relacionamento

com os clientes, função que também

exerceria na McCann, onde, além da

criação de campanhas, colaborava no

atendimento às contas da Goodyear,

General Motors e Vulcan. Na P.A.

Nascimento e na sua subsidiária De-

signo Plus, anos 60 e 70, teria nova-

mente a oportunidade de atuar com

merchandising, coordenando as ações

no ponto-de-venda.

Essa visão de comunica-

ção integrada num tempo em

que o conceito sequer era co-

gitado rendeu-lhe incompre-

ensões entre alguns diretores

de arte do mercado, mas nada

que abalasse a sua reputação

de mestre. Wilda estabeleceu

fundamentos da direção de

arte em artigos publicados

em revistas especializadas e,

principalmente, na sala de aula. Artífice

do I Salão de Propaganda do Museu de

Arte Moderna de São Paulo, semente da

ESPM, na opinião de Lima Martensen,

era previsível que

Wilda fosse o titular

da cadeira de leiaute

a arte-final na re-

cém-fundada escola,

missão que abraçou

durante décadas. A

respeito do leiaute

costumava dizer que

a forma era o menos

importante, o essen-

cial era que atendes-

se aos requisitos de

"atrair a atenção, se-

gurar e guiar o olhar e deixar uma im-

pressão, uma sensação, uma noção".

O alemão naturalizado brasileiro

em 1947 teve papel importante na dis-

cussão em torno do formato (horizon-

tal ou vertical) e estilo que deveria ser

adotado no país para os cartazes de

rua, num momento em que o design

simples e bem-humorado de Ray-

mond Savignac ditava as regras em

todo o mundo. Wilda defendia nesses

idos dos anos 50 a tese de que num

país de mestiços e imigrantes como o

nosso, de influências culturais tão di-

versas, não tinha sentido adotar mode-

los de comunicação importados, que

provavelmente diziam alguma coisa a

um grupo de consumidores, mas não a

outros. No íntimo, defendia o pressu-

posto de uma propaganda brasileira,

ideal somente conquistado muitos
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anos depois.

Fonte: Propaganda, a. 50, n. 652, p. 12-13, ago. 2005.




