
Arte e moda
em papel

A Fine Papers se aproxima do
design grafico e do mundo
fashion para valorizar os
papeis especiais que distribui.

Tânia Galluzzi
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Em parceria com a Oficina Tipográ-
fica e a Escola Senai Theobaldo De
Nigris, a Fine Papers promove a ex-
posição Matriz Papel Gravura, cole-

tiva de gravuras produzidas em papéis
por ela comercializados. Originada no
calendário 2009-2010, confeccionado in-
teiramente em tipografia, a mostra traz
gravuras de 12 artistas gráficos brasilei-
ros: Guto Lacaz, Cláudio Rocha, Marcos
Mello, Jaime Frades, Tide Hellmeister,
Tony de Marco, César Landucci, An-
derson Zansky, Giba Gomes, Speto, Lu-
ciano de Abreu e Rubens Matuck. O ca-
lendário levantou a temática da letra
em sua relação com a composição tipo-
gráfica. As técnicas de gravura variam
entre xilogravura, linóleo, colografia
e composição tipográfica.

A exposição apresenta a convergên-
cia demonstrada pelo calendário entre
a linguagem da gravura e o talento de
seus artistas, a experimentação tipográ-
fica e o elemento papel. Além das gravu-
ras em si, a mostra engloba as matrizes,
o detalhamento das técnicas utilizadas e
ainda um vídeo com o making of de todo
o processo de impressão e acabamento.
O objetivo é ressaltar a importância da
interação dos designers e impressores
com a qualidade e o resgate da comuni-
cação de valor no meio papel, sobretudo
num momento em que se questionam as
novas aplicações para esse suporte.

O evento tem lugar no Espaço Fine
Papers, no bairro do Cambuci, em São
Paulo, com entrada franca. Entre os
dias 17 de agosto e 17 de setembro, os
artistas participantes ministrarão pa-
lestras sobre os cuidados necessários
durante o desenvolvimento de um pro-
jeto para que os recursos gráficos sejam
correta e amplamente aproveitados.
Mais informações podem ser obtidas
no site www.finepapprs.com.br.

AÇÃO DE MARKETING

Em outra ação para divulgar seus produ-
tos, a Fine Papers participou da 27- edi-
ção da São Paulo Fashion Week, em
junho. Unindo esforços com Mario
Queiroz, estilista e um dos organiza-
dores do evento, a empresa aproveitou
para lançar a linha de papéis Classic
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Linen para o setor de moda. Durante o
desfile da coleção de Mario Queiroz, no
dia 21, a Fine Papers distribuiu brindes
e materiais exclusivos à imprensa e con-
vidados, confeccionados com os papéis
da nova linha. As peças foram desen-
volvidas pela divisão de projetos espe-
ciais, a Fine Papers Projects, que adotou
a imagem mote da coleção do estilista,
uma orquídea, para as artes do convite,
embalagem e tags. A embalagem para a
jóia exclusiva, presente do designer para
os convidados da primeira fila, teve o
formato de uma flor, assim como a tag,
com recortes especiais, ambas impres-
sas em serigrafia. Já o convite, arte de-

senvolvida pelo designer gráfico Orlando
Facioli, utilizou impressão digital.

Todos os principais materiais grá-
ficos do estilista usaram o Classic Li-
nen Solar White 270 g/m2, papel branco,
agora com textura em ambos os lados
e com tratamento para melhor perfor-
mance durante a impressão. Anterior-
mente denominada Howard Linen, a
Classic Linen traz como novidade a
textura em linho mais acentuada e no-
vas cores. Trata-se de um papel acid-
free, que utiliza 100% fibras virgens
longas do tipo premium. Está disponí-
vel em 89, 118, 216, 270 e 352 g/m2, e
diversos formatos.
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