


Mendoza, Argentina, Grupo Grapo,
Metele que son carteles
Recuperar Ia pasión por el diseno, Ia alegria del trabajo, Ia experimentadón

y Ia inovador frente a Ia dictadura de los códigos del mercado".(...) Crapo es un

grupo de gráfica popular. Y no Io es solo el nombre, sino sobre todo Ia actitud que

revaloriza este componente en sus produziones. (...) Sin embargo, quiero remarcar

otro ingrediente constitutivo de Io popular, poças veces considerado: el esfuerzo

por controlar Ia ambigüedad propia de todo mensaje. En esta línea, en lugar de

exaltar el componente de Io impreciso y polivalente, Crapo insiste en el anclaje

de los sentidos de manera que Ileguen con Ia 'menor perdida' posible a sus

receptores. (...) El trabajo de Grapo se inscribe en Ia tradición de los que buscan

acciones alternativas a Ias propuestas hegemônicas. Con palabras de Gauguin,

me digo, que ojalá los ojos que Ias vean tengan oídos para escuchar Io que dicen.

Maria Ledesma.
RICARDO COLOMBANO

No final do século XX uma reação ao sistema de grade/grid se estabelece dentro e a partir da

rigorosa malha dos pixels: é aquilo que foi apelidado de desconstrutivismo. O mundo visual

dos anos 1980 e 1990, até então organizado racionalmente, percebe que não precisa mais

das ferramentas construtivistas para erguer um novo discurso. Ele já estava de pé depois de

duas décadas de grandes mudanças sociais, políticas e tecnológicas, embora muitas estruturas,

como a universidade e os sistemas de comunicação de massa, ainda tentassem manter um

satus quo relacionado com as hierarquias mecânicas. Neste contexto de estruturas rígidas e

díspares como o fordismo e o muro de Berlim, já vinham sendo sistematicamente demolidas e

substituídas por novos paradigmas. No design gráfico a desconstrução olhava para o cubismo

como no trabalho de Katherina McKoy, em Cranbrook — cujo livro manifesto tem o título

emblemático Cranbrook Design The New Discourse — para a anarquia punk londrina de

Neville Brody; e para a alienação consumista norte-americana, no trabalho de David Carson

e sua horda de seguidores. Uma onda de cartazes — e outras peças gráficas — de "pé que-

brado" assola o globo na mesma velocidade com que as máquinas disponibilizam mais recur-

sos, mais velocidade e mais (de)feitos especiais. Mas o cartaz sobrevive e se transforma. Para

nós, no Brasil, ele se torna uma peça intimista, indoor, e de circulação reduzida e encontra seu

maior adversários nos superpopulares lambe-lambes, comuns em paredes, sob os viadutos,

nos tapumes e outros lugares de grande visibilidade urbana. Cartazes em ônibus e metrôs não

recuperaram o prestígio que tinham nos antigos bondes: Veja ilustre passageiro, o belo tipo

faceiro que você tem a seu lado. No entanto acredite, quase morreu de bronquite. O que

encontramos são horrores produzidos com o uso indiscriminado das potencialidades dos

Softwares gráficos. [DE O CARTAZ, LIVRO EM PREPARO PARA EDIÇÕES ROSARI, SÃO PAULO]



JOSÉ ANTÔNIO CUNHA, ACIMA
TUDO É UM GRANDE DESIGNES,
NASCEU EM SALVADOR, EM 1948,
E É CONSIDERADO POR ADÉLIA
BORGES COMO o INVENTOR DO
DESIGN VISUAL DO CARNAVAL
BAIANO. É TAMBÉM ARTISTA,
CENÓGRAFO, FIGURINISTA COM]
PARTICIPAÇÃO EM CENTENAS DE
EVENTOS NO BRASIL, NA AFRICA
EUROPA E EUA. Foi, DE
LONGE, O TRABALHO MAIS
IMPRESSIONANTE DA MOSTRA
DESIGN BRASILEIRO HO/E;
FRONTEIRAS, NO MAM,
IBIRAPUERA, SÃO PAULO,

FELIPE TABORDA E UM CONJUNTO IMPRESSIONANTE DE SEUS TRA-
BALHOS ESTÃO NA ÚLTIMA EDIÇÃO DA REVISTA NORTE-AMERICANA,
EX-SUÍÇA, GRAPHIS.

I HAVE VISITED A NUMBER OF LATIN AMERICAN

COUNTRIES AND HAVE SPOKEN TO NUMEROUS

DESIGNERS THERE. IT WAS DIFFICULT TO GET A

PROPER OVERVIEW OF THE BEST WORK DESIGNED
IN THESE COUNTRIES. FELIPE TABORDA'S NEW BOOK
POPULARIZED LATIN AMERICAN GRAPHICS
THROUGHOUT THE WORLD.

STEFAN SAGMEISTER
DESIGNER, SAGMEISTER, INC. NEW YORK, USA.

Sem a pretensão de fazer um ranking dos melhores, muito menos de

traçar um panorama exaustivo de uma produção que é vasta e plural,

esta exposição e este livro pretendem fazer uma leitura transversal deste

momento, com o objetivo de pontuar alguns exemplos reveladores

da capacidade criativa dos brasileiros,

pinçados de vários campos de atuação do

design. ( . . . ) Dentro desse propósito ( . . . )

nosso primeiro recorte é o temporal: estão

aqui apenas projetos realizados de 2000

para cá. Seus autores são designers

que vivem no Brasil ( . . . ) O segundo

recorte é a diversificação. Tivemos a

preocupação deliberada de incluir

participantes de várias regiões do País

e de diferentes gerações. (. . .) a diversificação também se faz notar na

inclusão de diferentes especialidades do design —móveis, objetos,

equipamentos, veículos, acessórios, livros, embalagens, luminárias,

vinhetas para tevê e cinema etc. www.mam.org.br/fronteiras

Calendário de Marília Vianna, Portfolio Design, Porto Alegre, RS
Marca de F.néas Guerra, Solisluna Design, Salvador BA
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