


1. Things l Have Learned in My
Life So Far
Autor: Stefan Sagmeister
Editora: Harry N Abrams
ISBN: 9780810995291
Preço: R$88,16
Things l Have Learned in My Life
So For [Coisas que Aprendi em
Minha Vida Até Agora, em
tradução livre] possui um formato
diferenciado:ele contém 15
panfletos anexados à capa que
exibem os melhores trabalhos do
estúdio Sagmeister Inc. Depois de
admirar todos eles, leia algumas
das máximas desse mestre
do design.

2. Non-Format - Love Song
Autores: Kjell Ekhorn e Jon Forss
Editora: DGV
ISBN: 9783899551853
Preço: R$197,90
A dupla de designers do
Non-Format possui um trabalho
único. Em todas as páginas desta
compilação de jobs, é possível
encontrar peças que
impressionam, agradam e/ou
inspiram. O livro contém os
projetos feitos pelo Non-Format
de 1999 a 2003.

3. Tangible: High Touch Visuais
Autor: Uleshka
Organizadores: R Klanten.S
Ehmann e M Hübner
Editora: DGV
ISBN: 9783899552324
Preço: R$197,90
Mais do que a capa e o conteúdo,
o melhor aspecto de Tangible
[Tangível, em inglês] é a idéia por
trás do projeto. Mesmo com o fato
de que alguns dos trabalhos
publicados são um tanto quanto
bizarros ou muito radicais, a maior
parte deles é uma exploração
gloriosa da arte contemporânea.

4. The Little Know-lt-All:
Common Sense for Designers
Autor: Silja Bilz
Organizadores: R Klanten, M
Mischer,S Bilz
Editora: DGV
ISBN: 9783899551679
Preço: R$143,90
Não julgue esse livro por sua capa
ou tamanho. Tudo, desde luz, cor e
perspectiva até legislação e
marketing estão explicados de
modo sucinto em The Little
Know-lt-All [que pode ser
traduzido como 'O Pequeno
Sabe-Tudo']. É o tipo de livro que
você não vai parar de ler assim
que começar.

5. lllustration - Play
Autor: viction:workshop Itd
Editora:Viction: ary
ISBN: 9789889822934
Preço: R$141
O livro lllustration - Play tem uma
das capas mais especiais que
você verá na vida. Os adesivos são

colados manualmente - sim,
manualmente - em cada capa.
Isso foi feito para transmiti r um
pouco mais sobre os ilustradores
que fazem parte da obra, que
abordam novas idéias e modos de
se criar ilustrações.

6. How to be a Graphic Designer
Without Losing Your Soul
Autor: Adrian Shaughnessy
Editora: Lawrence King
ISBN: 9781856694100
Preço: US$13,57 (aprox. R$25)
Conselhos reunidos por Adrian
Shaughnessy sobre arranjar um
emprego, se estabilizar sendo
freelancer, montar uma empresa,
lidar com clientes, se dar bem em
concorrências e muito mais. Um
livro que você lerá inúmeras vezes.

7. The Art of Looking Sideways
Autor: Alan Fletcher
Editora: Phaidon
ISBN: 9780714834498
Preço: R$101,89
O designer gráfico Alan Fletcher
[mortoem 2006] escreveu um
livro que vai mudar a maneira
que você pensa como designer.
Cor, proporção, estilo e estética
com pitadas de entretenimento
e humor.

8. Left to Right
Autor: David Crow
Editora: AVA Academia
ISBN: 9782940373369
Preço: R$101,89
A semiótica é examinada
minuciosamente por David Crow
em Left to Right [Da Direita Para a
Esquerda, em tradução livre].
Lidando com os princípios da
comunicação escrita e o seu
relacionamento com a imagem,
David faz uma análise da
compreensão do público-alvo.

9. Graphics Alive
Autor: viction:workshop Itd
Editora: Viction:ary
ISBN: 9789889822828
Preço: R$141
Explorando o poder do design e da
ilustração na atualidade, o livro
Graphics Alive [Gráficos Vivos, em
tradução livre] está cheio de
peças inspiradoras como
camisetas, tênis, placas e
diversos outros objetos.

10.The End of Print:The Grafik
Design of David Carson
Autores: Lewis Blackwell
e David Carson
Editora: Chronicle Books/
Lawrence King
ISBN: 9781856692168
Preço: US$49,94 (aprox. R$90)
É u m cri me não ter esse livro em
sua prateleira. Os experimentos
de David Carson podem parecer
muito radicais, mas não se pode
negar que ele revolucionou o
design editorial.





11. Designed by Peter Saville
Autor: Emily King
Editora: Frieze
ISBN: 9780952741428
Preço: R$89,78
Esse livro foi o primeiro a
documentar a carreira de Peter
Saville com foco no trabalho do
designer na Factory Records.

12. Stereographics: Graphics in
New Dimensions
Autor:viction: workshop Itd
Editora: Viction: ary
ISBN: 9789889822903
Preço: US$29,16 (aprox. R$50)
Com trabalhos de artistas como
Chrissie Macdonald, Hort, Jean
Jullien e Mejdej,Stereographics é
uma compilação de ilustrações que
usam métodos de construção em
seus trabalhos.

13.Rookledge's Classic
International Typefinder
Autor: Christopher Perfect e
Gordon Rookledge
Editora: Lawrence King
ISBN: 9781856694063
Preço: US$44,77 (aprox. R$80)
Se quiser se tornar um type
designer de sucesso, comece pelos
clássicos. Melhor ainda se for o livro
de Gordon Rookledge. Ele é um guia
de referência de fontes que você
sempre irá querer usar em projetos
de tipografia.

14. Neubau Welt
Autores: Stefan Gandl,
Neubau Welt
Editora: DGV
ISBN: 9783899550726
Preço: R$179,90
É impossível contar quantos
designers já utilizaram a coleção
gratuita de vetores da Neubau
Welt. Repleto de carros, aviões,
lâmpadas, pessoas e todo o tipo
de coisa.

15. Perverse Optimist
Autor: Tibor Kalman
Organizadores: Peter Halle
Michael Bierut
Editora: Booth-Clibborn Editions
ISBN:9781861540928
Preço: Fora de circulação
Qualquer coisa vale a pena para pôr
as mãos nesse livro. Redator-chefe
da revista Colors e diretor de criação
da /nterview, Tibor Kalman foi um
verdadeiro visionário do design.
Nessa obra, você conhecerá todos
os seus pensamentos.

16. Kelvin:Color Today
Organizadores: R Klanten, S
Ehmann e B Brumnjak
Editora: DGV
ISBN: 9783899551969
Preço: US$50,62 (aprox. R$90)
Às vezes as idéias mais simples são
as melhores. Kelvin: Color Today é a
maior prova disso. O que você faz
quando cria um livro sobre como as
cores são utilizadas no design e na

ilustração contemporâneos?Você o
separa por cores, é claro.

17. Design, Form and Chãos
Autor: Paul Rand
Editora: Yale University Press
ISBN: 9780300055535
Preço: Fora de cirulação
Como Perverse Optimist, pode ser
difícil encontrar este livro, mas se
você o fizer, pegue-o sem pensar
duas vezes. Paul Rand fez uma
investigação intuitiva e divertida
sobre a história da identidade visual
de grandes marcas.

18. lt's Not How Good You Are, lt's
How Good You Want To Be
Autor: Paul Arden
Editora: Phaidon
ISBN: 9780714843377
Preço: US$8,95 (aprox. R$20)
Você está certo, esse não é um livro
de design, mas finja que não sabe
disso. O gênio da publicidade Paul
Arden encheu suas páginas com
conselhos que oferecem modos
simples e inspiradores para lidar
com processos criativos.

19.Sizes May Vary
Autor: Mark Boyce
Editora: Lawrence King
ISBN:9781856695435
Preço: R$74,90
Este livro [que vem com um CD
cheio de templates] não é tão
simples quanto parece. Nele há
ilustrações em miniatura para

compor e visualizar layouts, papel
em branco e milimetrado para
rascunhar, um bloco e um pôster
com as especificações de todos os
tamanhos de papel do mercado.

20. The Graphic Language of
Neville Brody
Autor: Neville Brody/Jon Wozencroft
Editora: Thames and Hudson
ISBN:9781856695435
Preço: R$124,90
Como a obra End of Prínt, de
David Carson, The Graphic Language
of Neville Brody é um daqueles
livros que certamente se tornarão
familiares para você devido a
quantidade de vezes que será
folheado.

21. Designing Pornotopia
Autor: Rick Poynor
Editora: Lawrence King
ISBN: 9781856694896
Preço: R$46
O criador da Eye, Rick Poyner,
sempre teve muito a dizer sobre
design. Boa parte de seus
pensamentos estão em Designing
Pornotopia. Dentro dessa coleção
de ensaios há verdadeiras
preciosidades. Taste-Free Zone'e
'Baring It All' são visões francas
sobre a mediocridade do design
moderno que precisam ser lidas.
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