
É isso mesmo. Don Quijote de Ia Mancha. Para comemorar

a data. o Museu Santa Cruz, da cidade de Toledo. Espanha,

apresenta a mostra "Otros Quijotes". convidando mais de

50 designers gráficos e ilustradores para "traduzirem" a

imagem desse personagem, talvez o herói virtual — ou

literário — mais famoso em todo o mundo

Da Redação
A partir de reportagem de Silvia Flórez

A revista d(x]i, de Valência, Espanha, publica os cartazes da exposi-

ção "Otros Quijotes" e traz entrevista com o curador, Carlos Sendín,

da qual extraímos o texto desta homenagem.

Durante quatro séculos, tipógrafos, ilustradores e artistas têm cria-

do imagens, refletidas nas edições surgidas pelo mundo.

"Os designers gráficos espanhóis não poderiam perder essa oportu-

nidade de mostrar seu talento e maturidade", comenta Sendín, que é

sociólogo e designer gráfico.

A primeira edição de El Quijote foi lançada em 1605, surgida "da ima-

ginação transbordante e da hábil pluma de Cervantes. Ao longo des-

ses 400 anos, o texto não mudou, mas a natureza das milhares de

edições se sucederam, criando planos estéticos sobrepostos, como

signos por meio dos quais é possível ler a história de nossa profis-

são. Toda a trajetória das técnicas de impressão, do desenho edito-

rial, do desenho tipográfico e do desenho gráfico está escrita nas pá-

ginas de El Quijote".

Silvia Flórez, diretora editorial da d[x]i e autora da entrevista com

Sendín, indaga sobre qual a intenção e a natureza da exposição

Ao lado, trabalho de Isidro Ferrer. Na página ao

lado, criação de Marísa Gallén e Sandra Figuerola

"Otros Quijotes". "Entre o Quijote literário e o Quijote do imaginá-

rio coletivo se consolidou uma determinada imagem que foi inter-

pretada e difundida por múltiplos artistas, como Picasso e Dali.

Por isso quisemos reinventar o personagem, imaginar outras

identidades, sonhar com outros Quijotes, de outros tempos,

de nossa época ou de sempre."

"El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de Ia Mancha", ou sim-

plesmente "Dom Quixote", já teve, no Brasil, algumas ver-

sões integrais ou adaptações para leitores infanto-juvenis,

bem como edições especiais, raras, dentre elas poemas de

Drummond sobre o personagem, com ilustrações de Portinari.











Fonte: Arc Design, n. 43, p. 68-73, jul./ago. 2005.




