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Designer carioca radicado em São Paulo, premiado e reconhecido internacionalmente, Rico 
Lins, 53 anos, conhece bem a fronteira entre as artes gráficas e plásticas, ponto de partida 
para a exposição Rico Lins: uma gráfica de fronteira, em cartaz a partir da segunda-feira, 9, na 
Caixa Cultural do Rio. Na Galeria 1 estarão expostos cartazes de cinema, teatro, capas de 
revistas e livros, sinalização, ilustração, identidade e comunicação visuais de museus e 
projetos gráficos de maneira geral.  
 
Este é o vasto campo de trabalho de Rico, que transita nos limites entre arte e design e as 
variações de tamanho e formato que cada uma destas expressões permite. Seu trabalho nos 
mostra que, mais do que a reprodutibilidade técnica, a alteração de proporções e formatos é 
característica exclusiva das artes gráficas industriais. “Quando um selo vira cartaz ou um 
cartaz vira um selo, não é só o tamanho ou a função que se modificam, mas, sobretudo, sua 
relação com o espectador”, destaca o artista.  
 
Estarão expostos na Caixa Cultural mais de 100 trabalhos. Capas de revistas como Time, 
Newsweek e Kultur Revolution; capas de livros e CDs, como a coleção que publicou o recente 
texto infantil A menina e o boto, de Dira Paes; e álbuns que vão de Miles Davis a Gilberto Gil; 
cartazes de filmes, como Labirinto de paixões, de Pedro Almodóvar, e uma de suas mais 
recentes produções, o cartaz criado para a Bienal de Ópera de Munique (Alemanha/2008), 
inédito no Brasil. A exposição conta ainda com projetos desenvolvidos para cinema e televisão, 
como a concepção gráfica do programa Você decide.  
 
A curadoria é de Agnaldo Farias, com a participação do próprio Rico. Na concepção de Farias, o 
objetivo da exposição é “garantir ao artista um meio, um ambiente no qual ele realize uma 
espécie de instalação capaz de traduzir sua visão de mundo, algo que só um designer gráfico é 
capaz de ter, encarnada em palavras e imagens, papéis e projeções”.  
 
“A obra gráfica de Rico Lins demonstra como são imprecisos os limites entre arte e design. 
Arte compreendida no sentido amplo: não só artes plásticas, mas música, dança, arquitetura, 
fotografia, moda, poesia… e tudo isso ignorando uma outra fronteira interna, aquela que até 
bem pouco separava as formas de expressão cultas, forjadas nas academias, das formas 
populares, nascidas de inteligências tão potentes que vingam em territórios inóspitos, áridos e 
violentos”, comenta o curador.  
 
A última vez que Rico expôs seus trabalhos no Rio foi em 2007, na Casa de Cultura Laura 
Alvim. Perguntado se aumenta a cobrança interna por estar de volta ao Rio, ele diz: “Sou do 
Rio e não sou de fazer muitas exposições, portanto é especial começar aqui este projeto, uma 
motivação em dose dupla em reafirmar meu vínculo afetivo com a cidade, minha história e a 
cultura daqui.” 
 
A mostra de cartazes passou também por São Paulo, Curitiba e Havana. Nesta nova 
temporada na cidade, ele promoverá uma palestra, na sexta, 13, e no sábado, 14 de março, 
conduzirá uma visita guiada à exposição, seguida de um workshop. Voltado para designers e 
estudantes de design, o workshop propõe a criação de uma peça gráfica, sem o uso de 
recursos digitais, nos moldes das oficinas que ele vem desenvolvendo em várias cidades do 
Brasil e da Europa.  
 
“O nome da palestra é Pelo avesso: a construção da imagem, onde falo da imagem e do 
processo criativo. Quanto ao workshop, a peça gráfica que faremos é secundária. Em oficinas 
criativas, o processo costuma ser mais importante do que o produto final. Tenho feito essas 
oficinas de design analógico há algum tempo em várias cidades do Brasil e da Europa. Estamos 
tão afogados no universo digital que se abster dele por algumas horas é muito desafiador, 
revelador e gratificante”, explica o artista.  
 



As inscrições para estes eventos deverão ser feitas com a Zucca Produções, produtora da 
exposição, através do e-mail zucca@email.com ou pelo telefone: (21) 2556-5265. As vagas 
para as atividades do dia 14 de março serão limitadas a 20 pessoas.  
 
Rico Lins organiza, atualmente, o evento Connexions>Conexões que reúne os expoentes da 
jovem expressão gráfica da França e do Brasil para dois meses de diálogo criativo em São 
Paulo. “Entre setembro e novembro de 2009, no Sesc Pompéia, em São Paulo, estarão 
reunidos representantes da jovem expressão gráfica brasileira e francesa para diálogos 
criativos. A curadoria é minha com Christelle Kirchstetter, diretora do Pôle Graphique de 
Chaumont, na França, e faz parte do Ano da França no Brasil. Paralelamente, está também 
programada uma exposição do núcleo histórico da Coleção Chaumont e contemporâneos no 
Instituto Tomie Ohtake. São uma contrapartida do projeto Brasil em cartaz, que organizei em 
Chaumont, em 2005, por ocasião do Ano do Brasil na França, que homenageava os 50 anos do 
cartaz brasileiro”.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6, 7 e 8 fev. 2009, Artes, C-1. 


