
revela a arte do
designer gráfico



Em pleno século XXI e diante de tan-
tos avanços tecnológicos, é difícil
encontrar profissionais de criação

que não tenham se rendido aos recursos
dos softwares cada vez mais sofisticados.
Tide Hellmeister é uma das exceções. Com-
pletando, em 2006, 46 anos de atividades
como artista gráfico, como ele prefere ser
chamado, Hellmeister revela que ainda faz
rascunhos e layouts no papel e afirma que
a tela do computador não o atrai por con-
siderá-la fria. "Claro que a tecnologia exis-
tente hoje nos ajuda muito, em todos os
sentidos, mas isso não me fascina porque
os trabalhos ficam pasteurizados", afirma
contando que, quando o uso dos softwares
é necessário, ele coloca as idéias no papel e
deixa a tarefa de passá-las ao computador
para outras pessoas.

Hoje, Hellmeister se dedica principal-
mente a seu trabalho de artista plástico.
Além de quadros que participam de expo-
sições, ele cria quadrinhos utilizando co-
lagem, pintura, caligrafia e outras técni-
cas. "Os trabalhos não são encomendados
e não são alterados de acordo com a opi-
nião de ninguém. Eu trago pronto e as
pessoas compram", conta.

A atividade plástica, no entanto, nun-
ca havia sido prioridade na vida do artis-
ta. Antes, ele se dedicava a desenvolver
ilustrações e projetos gráficos para jor-
nais e revistas, mas reclama que hoje esse
mercado mudou bastante. "Não me cha-
mam mais porque acham que sou caro.
Eu não sou caro, eu tenho o preço de mer-
cado, só que hoje paga-se muito pouco
aos profissionais de criação porque acre-
dita-se que o computador e os colabora-
dores internos resolvem tudo".

Porém, Hellmeister critica a qualidade
dos trabalhos que vê. "O que falta é dar
consciência aos profissionais que o com-
putador sozinho não vai resolver. Ele te
oferece milhares de opções mas para me-
xer com elas é necessário conhecer a base
disso, começando pela tipografia. O pro-
fissional precisa ter uma noção de espa-
cejamento de letras e de gorduras, e co-
nhecer fontes", afirma.

Tais conhecimentos, no entanto, não
são fáceis de obter. Hellmeister acredita
que as faculdades atuais não oferecem o
quanto poderiam e os alunos não têm in-
teresse em aprender. Segundo ele, os bons
profissionais não estão empregados, só es-



tão trabalhando para si próprios, porque o
empresário não sabe da importância de ter
um profissional competente e pagar por
isso. Além disso, o povo não está acultu-
rado o suficiente para entender um bom
design ou obra de arte. "A população só
vai entender se for educada e hoje ela não
está sendo", lamenta o artista. Aos novos
profissionais da área, ele recomenda que
trabalhem num estúdio de profissionais
competentes durante um ano, sem receber
nada. "A* eles aprenderiam", sugere.

Hellmeister ainda critica o uso exacer-
bado de recursos da tecnologia. "Surge um
novo processo de impressão ou de acaba-
mento, novos equipamentos ou vernizes
texturizados e as pessoas os utilizam em ex-
cesso. Parece um desfile de escola de samba
do que a tecnologia oferece", provoca.

O artista lembra que mais do que uti-
lizar recursos modernos, o trabalho preci-
sa ter harmonia e equilíbrio. As diferentes
fontes utilizadas, por exemplo, precisam
"conversar entre si" e deve haver uma ra-
zão para terem sido escolhidas.

Alfabetos
E quando o assunto é fontes, Hellmeister
entende bem. Ele conta que já desenvol-
veu mais de l mil alfabetos, mas poucos
estão digitalizados. "O alfabeto que faço

Sucesso internacional
A possibilidade de ter os quadrinhos desenvolvi-
dos atualmente por Hellmeister não é privilégio dos
brasileiros. O artista conta que já vendeu unidades
na Suíça, Canadá e Estados Unidos. Como sempre
cultivou, junto com o design gráfico, seu lado plás-
tico, Hellmeister desenvolve quadros que ficam em
exposições e são comercializados. Porém, por te-
rem um valor elevado, poucas pessoas podem
comprar e com o objetivo de popularizar sua arte, o
artista decidiu criar peças mais baratas.

Os trabalhos, desenvolvidos a partir de te-
mas variados, são vendidos a preços acessí-
veis e, só em 2005, foram desenvolvidas 1,3
mil unidades, sendo uma diferente da outra.
Cada peça vem em uma caixinha de madeira
e o artista recomenda que ela seja emoldura-
da. "Gosto muito do que faço e por isso dedico
bastante tempo a essa atividade. Não tenho ho-
rário para começar nem terminar o trabalho",
diz ele entusiasmado.
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Vale a pena conferir
Uma grandiosa exposição dos trabalhos de Hell-
meister acontece ainda em 2006, para come-
morar os anos de atividade do artista. A idéia é
que o evento seja inaugurado simultaneamente
em diversas capitais brasileiras.

O artista já promoveu mais de 50 exposições
de seus trabalhos. Uma delas, realizada em 2001
na Pinacoteca do Estado, marcou o lançamento

não é para ser utilitário, compor textos.
É ideal que sejam utilizadas algumas letras
e por isso eu as chamo de capitulares".

Porém, o artista revela que não tem
paciência para desenvolver famílias com-
pletas de tipos, tarefa que o editor da re-
vista Tupigrafia, Cláudio Rocha, resolveu
assumir. "Hellmeister cria letras maravi-
lhosas utilizando os recursos da colagem,
mas ele para aí. Eu pretendo implantar
um desses alfabetos no formato de fon-
tes digitais".

O alfabeto a ser digitalizado está sen-
do aprimorado pelo artista e a idéia é
lançar as fontes digitais ainda em 2006.
Os tipos devem ser comercializados e te-
rão como função principal compor títulos
ou palavras em tamanhos grandes.

Rocha fala da complexidade de trans-
formar desenhos em fontes e lembra que
três aspectos devem ser considerados.
"Primeiro o conceito ou idéia da fonte
deve ser original. Depois vem a parte téc-
nica em relação à execução do desenho,
ou seja, os caracteres, sinais, letras e nú-
meros precisam estar em sintonia. E, por
último, a implantação digital, já que é ne-
cessário transformar os desenhos em sof-

do livro Desnudamentos, que traz imagens das
obras expostas na época. O livro pode ser adquiri-
do com o próprio artista ou em grandes livrarias.

Essa exposição, chamada de "Tide Hell-
meister: uma aventura tipo gráfica", rendeu ao
profissional cinco prêmios, entre eles o de me-
lhor exposição do ano, concedido pela Associa-
ção Paulista de Críticos de Arte (APCA).

tware para que possam ser acessados pelo
teclado na composição de palavras e fra-
ses", explica.

Admirador do trabalho de Hellmesteir,
Rocha afirma que as letras do artista são
únicas e muito ricas em elementos pictó-
ricos, com referências históricas e idéias
interessantes. "O Brasil não tem tradição
em tipografia. Os trabalhos de Hellmeis-
ter contribuem para mostrar que o design
tipográfico brasileiro também é bom em
idéias", garante.

de •
Nascido em 1942, na cidade de São Paulo,
Hellmeister começou a trabalhar em 1960
na extinta TV Excelsior como ajudante do
departamento de arte. Lá, exercia diver-
sas atividades ligadas à arte, que inclu-
íam cenografia e desenho das letras que
apareceriam nas aberturas e encerramen-
tos dos programas de televisão. Ele conta
que vem dessa época seu gosto pela cali-
grafia e alguns conhecimentos que valo-
riza até hoje. "Foi lá que eu comecei a ter
noção de peso, de tipo de fonte, tipogra-
fia, espacejamento, que letras combinam
entre si etc", lembra ele.

Depois foi trabalhar em editoras, mas,
ao contrário de muitos ilustradores que
só faziam a capa dos livros, Hellmeister
gostava de planejá-los inteiramente. Mais
tarde, o artista passou por gravadoras,
desenvolvendo capas de discos, e chegou
aos jornais. "Eu fiz parte da equipe que
criou o projeto gráfico do Jornal da Tar-
de, que foi considerado uma revolução
gráfica", conta. Depois de passar por ou-
tros jornais, o artista foi para uma edito-
ra de revistas, onde desenvolveu dezenas
de projetos gráficos.

Em paralelo, as artes plásticas sempre
tiveram espaço na vida de Hellmesteir,
que diz utilizar a colagem como sua prin-
cipal técnica. "Eu sempre achei que tudo
é colagem. Uma palavra é uma colagem
de letras, uma frase é uma colagem de pa-
lavras. Para desenvolver qualquer coisa é
necessária uma somatória de itens", ex-
plica o artista, que completa "chamo isso
de técnica da liberdade. Você não está
preso a regras e padrões técnicos para fa-
zer um trabalho. Não importa se você usa
tintas, cores, papel, ou prego, mas sim o
resultado final, que deve ter equilíbrio e
formas harmônicas".

Vale lembrar que algumas informa-
ções sobre a trajetória profissional
do artista foram publicadas errone-
amente na edição 37 da revista Pro-
fessional Publish, mas estão corri-
gidas nessa edição.
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Fonte: Professional Publish, ano 14, n. 82, p. 36-40, 2006.




