
Casa do Vaticano tem nova edição 
 

 
 

 
 
 
A caba de ficar pronta a edição que marca o retorno da Revista Casa do Vaticano ao mercado 
de design. A novidade é que agora ao contrário das edições anteriores, que traziam trabalhos 
de nomes consagrados da publicidade brasileira a publicação vem "recheada" de 45 peças 
elaboradas e desenvolvidas por alunos da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing). 
 
O projeto de relançamento da Casa do Vaticano é resultado de parceria entre a Burti, 
empresa brasileira com soluções de tecnologia e impressão para o mercado mundial de 
marketing, e a ESPM. 
 
A publicação, idealizada em 1999 por Luiz Carlos Burti e Tomás Lorente, teve dez edições. 
Assim como em todas as edições anteriores, os trabalhos estão concentrados em um único 
tema. Desta vez, a escolha ficou a cargo do corpo docente da ESPM e a opção temática foi 
pela obra "O Jardim das Delícias Terrenas", de Hieronymus Bosch, pintor holandês dos 
séculos XV e XVI, apontado como uma das fontes de inspiração do movimento surrealista no 
século XX. 
 



A participação esteve aberta aos alunos de graduação em comunicação (optativa de criação) 
e design da ESPM São Paulo. 
 
Para os alunos, ter um trabalho publicado na revista significa a chance de expor o potencial e 
ter os nomes internacionalmente divulgados, pois a revista faz parte do acervo de museus 
como o MoMA (Museum of Modern Art) e o Museu Guggenheim. A nova edição, embora 
esteja finalizada, ainda não tem data para chegar ao mercado. 
 
A avaliação dos trabalhos presentes na publicação foi feita por um júri composto pelos dez 
responsáveis pelas edições anteriores da revista, professores da ESPM, direção da Burti e da 
ESPM. A supervisão e orientação do projeto gráfico ficaram a cargo dos professores do curso 
de design da ESPM, ligados à cadeira de design editorial. A diretora acadêmica do curso de 
design da ESPM é a professora Ana Lúcia Lupinacci. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 maio 2009, p. 22.   


