
Morre em São Paulo, aos 66 anos,
um dos principais inovadores

do design gráfico brasileiro.
Tide, com talento e criatividade,
transformou a linguagem visual

de jornais, revistas, livros,
cartazes e outros impressos.

Deixa consistente obra marcada
pelo primor técnico, absoluta

elegância e imenso lirismo.

heguei na hora marcada. Tam-
bém pontual, o artista rece-
beu-me no seu apartamento-
estúdio no centro antigo de

São Paulo, bem perto da casa na qual foi
criado e educado por nobres paulistas.
Tide Hellmeister era um desses perso-
nagens especiais, de muitos contrastes e
imensa coerência. Refinado, mas absolu-
tamente simples; autodidata, mas muito
qualificado. Um solitário cheio de ami-
gos. Fiz a sua última entrevista, publica-
da na edição de julho do ano passado da
Revista Abigraf, veículo para o qual ele
realizou muitos trabalhos, que ilustram
este registro de sua morte.

O local era interessante, parecia um
cenário. Tide acomodou-me na sala de
visitas, desculpou-se e foi acabar um
prato que estava cozinhando para co-
mer com a família, que mais tarde iria
chegar para o almoço de sábado. Pude,
assim, observar com olhos de repórter
cada detalhe do espaço. Hoje, relem-
brando, posso afirmar que não parecia,
era realmente um cenário. Tide foi cria-
do por Deus para recriar o mundo. E co-
meçou por si mesmo, um personagem
raro e fascinante. Depois, o tudo o mais
que precisava para viver.

E Tide, alter ego de Deus, foi rein-
ventando sua tarefa por aqui; "Como
não tenho palavras, faço minhas le-
tras, construo meus alfabetos" dizia.
Nada tinha fim para ele; recriava o que
aparecia em seu caminho: "Tento fa-

zer reviver as coisas", explicava. Para
ele, tudo era linguagem, tudo era cola-
gem. Não havia dia e noite, dormia ape-
nas umas quatro, cinco horas quando
se cansava de trabalhar. O tempo era
pouco. Ele precisava cumprir sua tare-
fa de recriar as paisagens, as pessoas, a
vida. Seus personagens, seus atores e os
respectivos cenários.

Ele, sem nunca planejar, olhava o
branco do papel ou da tela e começava
a ocupar o espaço construindo um en-
redo, inventando histórias que podiam
ser em preto e branco como nos seus so-
nhos, ou até coloridas. Uma tesoura na
mão e nada na cabeça? Engano, tudo.
Ele não sabia o que iria surgir ao final da
criação, mas sabia como produzir com
qualidade, técnica e emoção. Tide com-
punha música com o silêncio da alma,
fazia luz com o brilho do olhar. E ama-
va o inundo sem esperar nada dele, mas

REVISTA ABIGRAF JANEIRO 2009



sempre desejando fazer feliz cada um de
seus semelhantes — os filhos de Deus. E
ele, como ninguém, sabia ler o que fervi-
lhava na mente de cada ser, da sofistica-
da senhora ao pobre menino de rua.

Tide perguntava a si mesmo sobre
muitas coisas; nem sempre se respon-
dia. Buscava diálogo com os trabalhos.
Uns mantinham com ele longas con-
versas. Outros, mais tímidos, optavam
por deixá-lo entender suas mensagens
sem trocar palavra. Esses eram os pre-
feridos, os que instigam o observador,
os que cobram a necessidade de expli-
cações que não existem: "Nem eu sei o
que meus trabalhos significam, tentam
transmitir", provocava Tide, com uma
rara de moleque travesso, com um riso
escondido no canto do olhar.

Tide morreu no último dia do ano
passado, como quem cumpriu sua mis-
são até o fim. Estava na mesa de um cen-
tro cirúrgico, pronto para que um mé-
dico recriasse o seu coração. Não quis.
Nem ele, nem Deus. Só Tide tinha auto-
rização divina para recriar. Tenho quase
certeza de que ele foi fazer um trabalho
especial para o Mestre, quem sabe, um
novo visual para o céu. Tide, meu ami-
go, levou a tesoura? Não precisa, nuvens
são moldadas apenas com as mãos.

COLAGEM
Tentação, tormento, tolerância.
Trajetória, talento.
Tela, técnica, tensão,
tino, tato, tesoura:
transformação.
Tudo: Tide.



esde que iniciou o seu relacionamen-
to, em 1993, com a Clemente e Grama-

ni, Tide Hellmeister criou, com inexcedível
maestria várias maravilhosas capas para as
publicações da editora. Nestes 15 anos, seu
estilo único e inconfundível ocupou as ca-
pas de edições normais, comemorativas e es-
peciais da Revista Abigmf, além da primei-
ra edição do Armário Brasileiro da Indústria
Gráfica. Todas são verdadeiras obras de arte.
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