
ANÔNIMO, MAS
SUPERVISTO
ARTE GRAFICA Nos ônibus paulistanos ou
na estante da sua casa, um mesmo traço
POR ANA PAULA SOUSA

P
ode apostar: há algo de João
Baptista da Costa Aguiar na sua
casa. Mais especificamente, na
sua estante. Autor de capas mil,
já traduziu, em desenho, as pala-

vras de Fernando Pessoa, Paul Auster,
John Updike, Nelson Rodrigues, Sérgio
SantAnna, Philip Roth e mais um punha-
do de escrevedores editados
por estas e outras plagas.

Ele também já rabiscou
marcas, desenhou a frota de
ônibus da cidade de São Pau-
lo durante a gestão de Luiza
Erundina (1989-1992) e, no
início da carreira, lá pelos
anos 70, engendrou cartazes
para filmes produzidos na Bo-
ca do Lixo, reduto do cinema
marginal paulistano. "Lem-
bro de ter feito o cartaz de
um filme chamado Orgia ou
O Homem Que Deu Cria, do
(João Silvério) Trevisan, proi-
bido pela censura. Nunca re-
cebi tanto cheque sem fundo
na vida", graceja.

Aguiar, 59 anos, é sujeito
que arrisca perder o amigo,
mas não perde uma boa his-
tória. Gosta de prosear.
Mas, para decepção do in-
terlocutor que espera vê-lo
sempre de lápis em punho,
não desenha garatujas en-
quanto conversa. Fala com
calma. E com boa dose de
sinceridade. "Já vi que você
também vai querer falar so-
bre as capas dos livros", diz,
mal se inicia a entrevista,
no apartamento-estúdio lo-

calizado numa rua arborizada do bair-
ro de Higienópolis, em São Paulo.

Confessa que esperava outra coisa do
livro Desenho Gráfico - 1980-2006, que
será lançado na quarta-feira 28. Nesse
mesmo dia, será aberta, no Instituto To-
mie Ohtake, em São Paulo, uma exposi-
ção homônima que, a partir de abril, se-
guirá para escolas de design de todo o País.
"Eu achei que o livro fosse chamar a aten-

ção para os outros trabalhos e pensei: 'Vou
parar de falar de capas'. Mas já percebi que
não. Hoje mesmo, chegaram dois pedidos
de livros dos Estados Unidos. Parece que
eu só faço capas, mas gosto de fazer todas
as outras coisas também."

É que é impossível não ficar de olhos
pregados nas capas reproduzidas no livro
lançado pela Editora Senac (258 págs.,
R$ 90). Logo nas primeiras páginas, es-
tão impressas as capas para a obra de Gui-
marães Rosa, encomendadas pela Nova
Fronteira. Em cada livro, uma imagem do
couro do boi, com pêlos, riscas, cami-
nhos. "Leio Rosa desde os 18 anos, repe-
tidamente. Quando me ligaram pedindo
o trabalho, eu tremi. Um dia, lembrei do
quanto o conto Duelo era cartográfico.
Então, me veio a idéia do mapa. E do boi.
Repara: o couro é cartográfico", diz, refa-
zendo o percurso das próprias idéias.

Essas felizes imagens jamais foram pu-
blicadas, por problemas com alguns dos

herdeiros de Guimarães Rosa.
"Fiz questão de colocá-las no
livro porque minha idéia era
fazer uma espécie de diário de
estúdio. Tem até marcas ima-
ginárias e coisas que eu gosto
e nunca foram usadas." Ou-
tras, como a do Bar Jacaré (na
Vila Madalena, reduto de bo-
tecos paulistanos), tornaram-
se reais, mas foram parar na
prancheta por razões impro-
váveis. "Eu freqüentava o bar
e, um dia, o dono me deu uma
garrafa de uísque. Pensei:
'Nunca ganhei nada de um
dono de bar'. Quis retribuir a
gentileza e fiz a marca."

Desenho. Gráfico reúne his-
tórias, esboços e um texto crí-
tico de Ethel Leon, professora
da história do design da Facul-
dade de Campinas. O título
grafado em português e as ba-
nanas que ilustram a capa não
são obra do acaso. Com essa
opção marcadamente nativa,
Aguiar quis mandar às favas as
modernices de seu oficio. "Por
que falar em designer? Desig-
ner, para mim, parece um cara
que vive em Manhattan e
vem dormir em São Paulo.
No meu tempo, todo mundo
era diagramador. Mas houve
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Plural

SÍNTESE. Paul Auster

achou a capa brasileira

de Noite do Oráculo

a melhor do mundo.

Em Aí Vai Meu Coração,

a técnica da colagem

uma glamouriza-
ção desse trabalho.
Aconteceu com o
desenho gráfico o
mesmo que acon-
teceu com a cozi-
nha. Hoje, todos os

filhos da classe média querem fazer isso."
Quando foi estudar desenho na Fun-

dação Armando Alvares Penteado (Faap),
ainda adolescente, ele nem sequer sabia
da existência dos diagramadores. Sabia
apenas que queria trabalhar com ima-
gem. Lá pelos 18 anos, conseguiu uma
vaga na TV Tupi para desenhar a abertu-
ra dos programas. "Desenhávamos com
tinta nanquim na cartolina branca ou
com guache branca na cartolina colori-
da", simplifica. Em 1970, foi trabalhar
como assistente de arte na Editora Abril
e, em 1976, tornou-se diretor de arte da
Vogue Brasil. Desde o início dos anos 80,
dedica-se apenas a projetos culturais e,
claro, às famosas capas.

Convidado a criar o logotipo e implantar
a "identidade visual" da Companhia das
Letras, em 1986, tem o nome fortemen-
te ligado à editora. Foi, de fato, para a
Companhia que fez alguns de seus mais
importantes trabalhos e se tornou, ao la-
do de nomes como Moema Cavalcanti,
Victor Burton, Ettore Bottini e Raul Lou-
reiro, um dos grandes capistas do País.

"Um dos grandes méritos do bom
editor é saber qual melhor capista serve
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"Quando eu leio que ele estava pelo ca-
minho e viu uma iluminação, eu, sim-
plesmente, não imagino nada. Liguei
para o editor e disse que não conseguiria
fazer", conta. "Eu evito o repertório gráfi-
co, trabalho com o conteúdo. E só consi-
go viver o que eu vejo. Não estou julgan-
do nada, mas aquilo que o Paulo Coelho
descreve é impalpável para mim. Agora,
quando leio que um personagem, um es-
critor doente, entra numa papelaria e
compra um bloco de notas em branco, is-
so me inspira", diz, referindo-se à trama
de Noite do Oráculo, cuja capa brasileira
foi elogiada pelo autor, Paul Auster, como
a melhor que vira pelo mundo. "Eu tenho

uma existência vicá-
NA RUA. Durante ria. Não sou eu quem
a gestão Erundina, imagina as histórias.
criou a identidade Então, elas têm de me
visual da cidade dizer alguma coisa."

para cada autor, é encontrar as afinida-
des eletivas. O universo meio perverso

perfeita para o personagem, um crítico
de teatro, interessado em arte, que fre-

do Sérgio SanfAnna, por
exemplo, me atrai", diz,
referindo-se ao autor que
lhe inspirou as incríveis
capas de A Senhoríta Simp-
son ou Um Crime Delicado,
feita a partir do quadro
Pigmaleão e Galatéia, de
Jean-Léon Gerôme, e de
As Meninas, de Velásquez,

qüenta um ateliê.
Mas Aguiar também

já disse muitos nãos. "Tem
coisas que eu não consigo
fazer. Não consegui pen-
sar numa capa para um li-
vro do Leonardo Boff, por
exemplo." Convidado a cri-
ar dez capas para a edição
latino-americana do Pau-
lo Coelho, também freou

logo após receber o resumo das obras.



Quando recebeu a mis-
são de criar novas capas
para Fernando Pessoa, por
exemplo, foi instruído a pôr
no cesto do lixo os clichês.
Desobedeceu. Pegou de vol-
ta as imagens-clichê do poe-
ta e jogou-as sobre Lisboa.
"Fiz o poeta que se desprega
da cidade." No livro Pele -
Estrutura, Propriedades e En-
velhecimento, envelheceu a
famosa tela de Vermeer, Mo-
ça com Brinco de Pérola, dei-
xando-a com aspecto racha-
do. Que não se confunda is-
so tudo com firulas.

"Da capa ao miolo, você de-
senha um livro para ser lido.
O buraco do 'o' e do 'a', por
exemplo, tem de ser agradá-
vel. Eu tenho de favorecer a
leitura", observa para, a se-
guir, criticar excessos um
tanto em voga no mercado
editorial brasileiro. "Livros
com alegorias demais ficam
como os travestis quando se
arrumam em excesso. Isso
emburrece o livro. É como
tentar salvar um mau poeta
com uma bela edição."

Aguiar, apesar de desejar
que seus outros trabalhos
sejam vistos com mais aten-

TRADUTOR DE UNIVERSOS.
Na edição de Fernando Pessoa,
fez "o poeta que se desprega
da cidade". Em SantAnna, usou
a pintura de Jean-Léon Gerôme
e Xis Meninas, de Velásquez

cão, sabe bem dos mistérios
dos livros. "De vez em quan-
do, tem aquele elogio ines-
perado: 'Você fez tal capa?'
E aí a pessoa diz que ado-
ra... Mas é engraçado: sem-
pre achei que o trabalho na
Prefeitura de São Paulo é
que ficaria na memória de
todo mundo. Fiz placas de
obras, tapumes, ingressos
para o Teatro Municipal,
desenhei os ônibus. A Ma-
rilena (Chauí, secretária de
Cultura) dizia: 'Nós vamos
passar e você vai ficar. Que
nada! Mudou a prefeitura,
mudou tudo."

Mas ficam para sempre
as boas edições, aquelas
que permancem na cabeça
do leitor. Elas são, no fun-
do, uma espécie de foto-
grafia que a memória re-
tém, uma imagem sólida
do universo impalpável
que a literatura transforma
em vivência, conhecimen-
to ou sonho. •
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Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n. 433, p. 51-53, 28 fev. 2007.




