


Pois bem, dispensando maio-
res apresentações, Aristides é
Tide Hellmeister, um dos mais
originais artistas gráficos bra-
sileiros, que está por completar
50 anos de uma carreira repleta
de recortes, grudes e afins.

O pai de Tide, Antônio Si-
queira, foi um talentoso músico
que teve por professor e padri-
nho nada menos do que Mario
de Andrade. Cantava no rádio
sob o pseudônimo Tony Xan-
gai, também conhecido como
Bing da Paulicéia, com repertó-
rio baseado no popular cantor norte-americano Bing Cros-
by. Ao descobrir essa atividade clandestina, a família ceifou
a carreira artística de Antônio, que viveria até o fim dos seus
dias como um comportado funcionário da Companhia Tele-
fônica Brasileira. Tide, felizmente, teve mais sorte do que o
pai em suas pretensões artísticas. Aos 17 anos, iniciou sua
carreira no departamento de artes e cenografia da TV Ex-
celsior, sob a batuta do pioneiro diretor artístico Cyro dei
Nero. 'Aprendi pra burro, desenhava muita letra, aquelas
pranchas de créditos que iam para o ar", relembra. Um dos
diretores da emissora era também dono do Correio Paulista-

no, e disponibilizava a gráfica do jornal para a composição
e impressão em prelo de algumas destas pranchas de crédi-
tos. Fascinado com o que via e manipulava, Tide começava
a tomar gosto pelos processos gráficos. A passagem pela Ex-
celsior foi de apenas dois anos, mas sua parceria com Cyro
dei Nero, desta vez como freelancer, ainda se estenderia por
mais alguns trabalhos.

Na etapa seguinte de sua trajetória profissional, no co-
meço da década de 60, Tide colaborou com a Massao Olmo,
editora paulistana que fez história com suas bem cuidadas



edições de poesias. "Vocês não imaginam o que fazíamos
por lá. Tínhamos uma equipe fantástica de colaboradores,
composta de nomes como Wesley Duke Lee, Di Cavalcanti
e Aldemir Martins. Rodávamos todos os livros da editora
numa máquina offset de pequeno formato e, mesmo com es-
ses parcos recursos, ganhamos diversos prêmios internacio-
nais. Produzíamos coisas incríveis, com um projeto gráfico
sempre muito apurado." Tide lembra que um livro nunca era
igual ao outro, e que a limitação tecno-
lógica, neste caso, estimulava o uso de
materiais diversificados. "Foi aí que eu
me encantei com o universo gráfico e
passei a amar esse mundo."

Também nesse período colaborou
com diversas gravadoras, como 3.RGE,
a Philips e, sofcetudo, a RCA, produ-
zindo de capas de discos a material de
divulgação. Tempos de enorme efer-
vescência cultural, do qual Tide guar-
da curiosas lembranças, como a de
urn ainda jovem Chico Buarque to-
mando constantes chás de cadeira da
gravadora na esperança de lançar seu
primeiro compacto. É de Tide a capa
do primeiro LP solo de Maria Bethâ-
nia, Fetiche, que combina uma foto da
cantora com um lettering desenhado
à mão. Envolveu-se também com o
sucesso da bossa-nova, acrescentan-
do seu talento ao de outros artistas
responsáveis pela identidade visual
desse sofisticado gênero musical. Tide acredita que dese-
nhou mais de 500 capas de discos naquela época, mas la-
menta, com razão, o fato de ter guardado poucos exempla-
res desses e outros trabalhos de seus anos de formação, o
que fez com que sua faceta como projetista gráfico seja me-
nos conhecida e na maioria das vezes sequer vista pelos
admiradores de suas colagens.

Tide na RGE (1963): paixão pela música herdada
do pai.

GRANDE IMPRENSA

Seguindo o percurso de formação comum a tantos artistas
gráficos de sua geração, que aprenderam o ofício na prática,
em 1965 Tide estreou com o pé direito na grande imprensa,
colaborando para o então nascente Jornal da Tarde. Capita-
neado pelos jornalistas Mino Carta e Murilo Felisberto, o JT
foi mais uma dentre as publicações do período marcada por
importantes renovações técnicas e jornalísticas. Tide auxi-

liou na concepção de um projeto gráfi-
co que faria história, com sua diagra-
mação criativa para os padrões então
vigentes nos jornais paulistanos (vale
lembrar que essa modernidade edito-
rial chegou com quase uma década de
antecedência no Rio de Janeiro, com a
reforma gráfica do Jornal do Brasil, rea-
lizada por Amílcar de Castro). "Fize-
mos uma revolução visual para a épo-
ca", relata, dando a devida ênfase ao
"fizemos", pois, segundo ele, os conheci-
mentos de paginação de Mino e Murilo
eram tão grandes que não seria exage-
ro.conferir-lhes a verdadeira autoria do
projeto gráfico do jornal (Murilo Felis-
berto, inclusive, chegou a desenvolver
uma bem-sucedida carreira como pu-
blicitário). "Nessa época todos os edito-
res sabiam diagramar e tinham muito
bom gosto. Mas, esses tempos passa-
ram, esse romantismo... Romantismo
não, mas sim uma solidariedade entre

os colegas jornalistas. Estive recentemente na redação de um
grande jornal diário e vi dois jornalistas a menos de três me-
tros um do outro conversando por meio do computador. Não
existe mais aquele calor humano de uma redação de jornal.
Poxa, isso me deu uma tristeza tão grande."

Depois do JT, Tide colaborou com outro jornal, o Última
Hora, onde começou a "brincar" com os materiais da gráfi-



ca e reutilizá-los em seu trabalho de cunho pessoal, que cor-
ria em paralelo com a carreira de projetista gráfico. "Era a
minha paixão. Apesar da convivência, nunca me considerei
um profissional de gráfica. Eu gostava mesmo era de fuçar
e reutilizar esses materiais, como os flans (cartão especial
que era utilizado na confecção de matrizes de estereotipia)
e os tipos de madeira, que eu roubava da oficina do jornal
para montar casinhas. Enfim, eu curtia brincar com essas
coisas." Em um belíssimo texto dedicado a Tide, intitulado
"Mala e o baú da memória", o designer Cláudio Ferlauto dis-
corre sobre o uso artístico desses registros descartados pela
indústria gráfica — as folhas utilizadas nos acertos de má-
quina nos processos de impressão — e como eles são capazes
de sobrepor "emoções, para serem redescobertas, recupera-
das, recicladas, restauradas". Tide é um mestre em utilizar
esses e outros fragmentos de registros em suas colagens, e
revesti-los de uma dignidade e beleza ímpares.

MUITO ALÉM DO COPY E PASTE

A colagem é uma prática antiga, mas que só entrou de fato
no vocabulário artístico tido como "sério" no século XX, ao
ser adotada por várias das vanguardas modernistas como
o cubismo, o dadaísmo, o construtivismo russo e, poste-
riormente, a arte pop. Basicamente, nela o artista reutili-
za os mais diversos materiais, justapondo-os em composi-
ções que podem ser admiradas tanto por sua beleza quanto
pelo efeito de estranhamento que podem causar no obser-
vador. Foram os cubistas, na fase conhecida como "sintéti-
ca", os primeiros a incorporar pedaços de madeira, letras e
recortes de impressos em suas pinturas. Com essa atitude,
nomes como Picasso e Braque levaram adiante o questio-
namento da validade da representação na pintura, refor-
çando a crença modernista de que o artista não deveria so-
mente copiar o mundo que o cerca, mas, acima de tudo, ter
consciência de que lida com outros valores visuais — como
as cores, as formas puras e os próprios materiais que mani-
pulam — que possuem valor e independem de qualquer in-
tenção figurativa. Com isso, defendiam a tese de que a pin-
tura deixava de ser um "meio de representação dos objetos

para se tornar uma realidade gráfica, visual", como nos ensi-
na o poeta e crítico Ferreira Gullar, que prossegue dizen-
do que "um quadro é uma realidade em si mesma, expressi-
va por si mesma, pelos valores formais que o constituem", e
que "tanto faz que eu pinte este plano ou coloque aqui um
retângulo de jornal; tudo o que importa é que disso resulte
um conjunto coerente e belo".

Um dos textos mais interessantes, dentre tantos que se
aventuraram a analisar as colagens de Tide, é de autoria do
artista gráfico e tipógrafo norte-americano Martin Salomon,
que classificou-o como um "renascentista contemporâneo".
Já o designer Chico Homem de Mello identifica influências
barrocas em seu trabalho, o que seria um contraponto com
o design de raiz modernista praticado por boa parte de nos-
sos projetistas visuais. De fato, Tide parece se equilibrar en-
tre o uso "puro" da colagem, em que os materiais se esforçam
para reafirmar sua própria materialidade — uma abordagem
nitidamente modernista e contemporânea —, e o desejo de
utilizá-los na configuração de objetos belos e reconhecíveis,
na melhor tradição da arte clássica. Desse conflito de iden-
tidades, sobressai o cuidado quase artesanal no trato com
os materiais pois, diferentemente da maioria dos moder-
nistas que trabalharam a colagem da maneira mais despo-
jada possível, Tide é um perfeccionista que jamais descuida
do detalhe. Muitos dos seus trabalhos são delicadas e bem
construídas maquetes (uma possível herança dos tempos de
cenografia) primorosamente fotografadas.

Outro aspecto marcante de muitas de suas colagens, e
que reafirma sua relação afetiva com o universo da indús-
tria gráfica, é sua paixão pelos caracteres tipográficos. Tide
é capaz de transformar um pedaço de rodapé de madeira,
ou a moldura de quadro, numa elegante letra 'A" serifada;
mas é enfático em afirmar que não se considera um tipó-
grafo no sentido tradicional do termo. "O meu negócio é co-
lagem, e mesmo meus alfabetos têm um lado plástico e um
lado gráfico. Acho que este é meu equilíbrio, e ele está lá
nas minhas letrinhas" escreveu em seu livro Times Collage,
um ensaio visual em que trabalha sobre a clássica fonte Ti-
mes New Roman. Tide não se importa com os rótulos que
lhe atribuem, que oscilam en-
tre classificá-lo ora como
um artista plástico,
ora como um artis-
ta gráfico. "São ir-
mãos ,
nasceram cola-
dos", resume fa-
zendo um bom
uso do trocadi-
lho. Ainda no
quesito "letras",
também é mar-
cante a enigmá-
tica caligrafia que



por vezes aparece em seus trabalhos, e
que nada descreve ou significa, mas da
qual é difícil desviarmos o olhar.

O DIÁRIO DO FRANCIS

Após o Ultima Hora, Tide manteve-se mui-
to ativo na grande imprensa, trabalhan-
do na reformulação gráfica de diversos
jornais e revistas. Consta também em
seu currículo uma passagem pela Editora
Abril, entre 1978 e 1983, como diretor e
consultor de arte de diversas publicações.
Em sua extensa carreira, colaborou com
agências de publicidade, ilustrou livros,
desenhou catálogos de arte, enfim, rea-
lizou todo tipp de trabalho que lhe per-
mitisse conciliar suas colagens com a ati-
vidade de projetista visual. Mas foi no
final dos anos 80 — ocasião em que ven-
ceu uma concorrência do jornal O Esta-
do de S. Paulo, que o escolheu como ilus-
trador da coluna "Diário na Corte", do
recém-contratado jornalista Paulo Fran-
cis — que seu trabalho atingiu um públi-
co e reconhecimento consideravelmente
maiores. "Eu já conhecia o Francis, que
era um velho companheiro de botequim.
Só que a essa altura ele já vivia em Nova
York, de onde passava as matérias por
fax com o prazo quase sempre estoura-
do. O Estadão encerrava o recebimen-
to de matérias às 14 horas, e o Francis
me passava o texto pra lá de meio-dia.
Quando eram vinte para as duas, o mo-
toqueiro já estava na minha cola, espe-
rando a arte." Com o passar do tempo,
Tide constatou que os textos de Francis
abordavam tantos assuntos, que ás ilus-
trações poderiam ter um caráter indepen-

dente, o que lhe deu a idéia de fazê-las
antecipadamente e entregá-las em lotes
para o jornal. Pediu autorização a Fran-
cis, que com sua peculiar dicção, respon-
deu: "Waaal... Tide, tudo bem...".

NADA A DECLARAR

Tide Hellmeister é o típico artista que pre-
fere uma conversa informal, algo como
um papo de boteco, em detrimento de
longas e pretensiosas divagações inte-
lectuais sobre o seu trabalho. "Eu sou
muito afoito, muito ansioso, nunca tive
paciência para ler, apesar de viver rodea-
do por intelectuais. Devo ter lido dois li-
vros na minha vida, um do Tarzan e ou-
tro do Monteiro Lobato... Eu não tenho
paciência, fazer o que? Inclusive, che-
guei a comentar isso com o Paulo Fran-
cis, que era um sujeito que lia um livro
por dia. Portanto, não tenho nenhuma
filosofia própria para contar para vocês",
encurta o assunto.

Insistentes, perguntamos como ele
descobriu a colagem. "Eu não descobri
nada", rebateu. Pedimos então que lis-
tasse quais grandes artistas, dentre os
que se destacaram no uso desta técni-
ca, teriam lhe influenciado. "Que Picas-
so, Braque, que nada... A colagem é uma
técnica milenar... Olhe, eu sempre gostei
de grudar, mas não me peçam para falar
sobre colagem que eu não vou falar por-
ra nenhuma. Coloquem uma fotinho de
um trabalho meu que está tudo explica-
do." Pois bem, esqueçamos então a teoria
e partamos para a prática: como tem iní-
cio o seu processo de trabalho? 'Ah... ele
não tem início, pois até hoje não parou.
Eu estou aqui conversando com vocês e
fazendo colagem na minha cabeça."

Munidos de algumas respostas eva-
sivas, deixamos Aristides em seu mun-
do, mas com uma curiosidade dana-
da de saber quais novidades estariam
se arquitetando na imaginação deste
fantástico artista.

Text Box
Fonte: Tecnologia Gráfica, a. 12, n. 58, p. 60-64, set./ out. 2007.




