
As revistas reproduzidas neste

artigo foram todas publicadas

nos EUA na semana da posse de

Obama. Algumas delas, além

dos seus números normais,

prepararam também edições

comemorativas, que conviveram

lado a lado nas revistarias ao longo

daquela semana tão aguardada.

A sensação de todos era de

estarem vivendo um momento

histórico, que ficará marcado

para a posteridade. Foram,

portanto, edições bem

planejadas, em particular no

que diz respeito às capas.

Todas elas são revistas de altas

tiragens, que precisam seduzir

o público nos pontos de venda.

Vamos então examiná-las uma

a uma, num sobrevôo sobre as

identidades editoriais e gráficas

de cada veículo, e suas respectivas

estratégias de sedução visual.

Time e Newsweek: seriedade,solenidade,pompa

Time e Newsweek são as duas

principais revistas semanais

de informação dita séria e

objetiva — o tom da Time

é mais pomposo, enquanto

a Newsweek tenta ser mais

próxima do leitor. Cada uma

a seu modo, ambas assumem

o papel de porta-vozes dos

poderes constituídos da

sociedade, praticando um

jornalismo ancorado na

notícia. Em virtude desse perfil,

capas fotográficas tornarn-se

quase obrigatórias. No senso

comum, a fotografia de viés

realista segue sendo um

espelho fiel dos fatos.

As edições de ambas

lançadas imediatamente

após a cerimônia elegem

como imagem principal

fotos realistas da cena do

juramento. Parecidas, mas

sutilmente distintas. O

enquadramento escolhido

pela Time é um tripé

cuidadosamente composto:

a pátria, representada pelas



palavras do juramento, a família,

representada pelo casal Obama, e

a religião, representada pela bíblia

sobre a qual repousa a mão do

novo presidente. A inscrição ao

pé de um monumento na Times

Square, no coração de Nova York,

poderia muito bem ser a legenda

da foto: For God, for country, for

home (por Deus, pelo país, pelo

lar). A foto ganha ares de pintura,

sintetizando com perfeição

os valores do stablishment da

sociedade dos EUA.

A foto da Newsweek faz um giro

de 90 graus no ângulo de visada

da mesma cena, e obtém um

efeito bem distinto. Nela, Obama

está de frente, e a autoridade

para quem ele presta o juramento

aparece de costas. Deste

último, vemos só a cabeça,

que está inclusive levemente

desfocada. A intenção é clara:

Obama jura diretamente para

o leitor. Enquanto olhamos

para a cena da Time a partir

de um ponto de vista externo a

ela, somos colocados dentro da

cena da Newsweek, tomamo-

nos participantes dela.

Ainda que ambas sejam capas

bem realizadas, em uma

avaliação global, e considerando

os objetivos de cada publicação,

a capa da Time se impõe pela

precisão milimétrica com que a

linguagem gráfica foi manejada

para a obtenção do jogo de

significados pretendido.





Revistas culturais:
sai afotografia realista, amplia-se
o leque de soluções visuais

A The New Yorker tem uma

longa tradição de capas

ilustradas. Publicação de prestígio

intelectual, as capas envolvem

costumeiramente imagens

elaboradas, que exigem do leitor

um esforço interpretativo. Neste

caso, é o George Washington da

nota de um dólar que fornece

a referência para um retrato

inusitado de Obama, feito por

Drew Friedman. O título dado

à ilustração nos fornece a dica

do efeito pretendido: "the first".

Washington foi o primeiro

presidente após a independência

Obama é o primeiro presidente

negro da história dos EUA.

Dentre todas as revistas, foi a

única a abordara questão racial

na capa.
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Como já foi dito, das revistas

culturais espera-se alguma

dose de surpresa. Por vezes,

isso pode virar urna obsessão.

Se o objetivo da Rolling Stone

era ser diferente de todas

as demais, ela sem dúvida

conseguiu. Com as revistarias

inundadas de Obamas por

todos os lados, ela saiu com

uma capa estampando um

retrato de... Bush! Trata-se

de uma ilustração realista, de

base fotográfica, na qual o

agora ex-presidente estampa

uma expressão que fica entre

o arrependimento por

um erro cometido

e a incapacidade

intelectual para

avaliar o que está

acontecendo.

Se funcionou

ou não, não se

sabe; mas que

é uma capa

divertida,

disso

ninguém

discorda.
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