


visto por
mestre

co-fundou uma das publicações que

mais contribuiu para a renovação do

jornalismo e a volta da democracia

ao Brasil, O Pasquim.

Ziraldo em Cartaz revela a ampla

e diversificada produção do artista

em forma de cartazes para cinema,

teatro, festivais de música, salões de

humor, feiras de livro, publicidade e

campanhas políticas, educacionais e

de caráter social.

O livro é construído em torno de

300 cartazes pinçados como os mais

expressivos das várias vertentes do

Ziraldo cartazista. Para a seleção e

o desenvolvimento de todo o traba-

lho, Ricardo contou com a colabora-

ção de Ana Maria Santeiro (projeto

editorial), Helena Guedes (design),

Eduardo Rocha (tratamento digital)

e toda sua equipe na Crama.

O livro, que tem 294 páginas e qua-

tro versões de sobrecapas, na forma

de quatro diferentes cartazes de Zi-

raldo, evolui em torno de oito capítu-

los: "Tamanho é documento" (sobre

o cartaz como forma de expressão);

"Ziraldo antes do Ziraldo" (sobre sua

obra antes da adoção de seu traço

característico); "Ziraldo tipógrafo"

(sobre a extraordinária capacidade

do artista em dar expressão aos tipos);

"A abordagem criativa de Ziraldo"

(análise sobre os processos de desen-

volvimento criativo de seu trabalho);

"Ziraldo ilustrador" (sobre esse dom

espetacular do artista mineiro); "Zi-

raldo engajado" (sobre seu trabalho

em benefício de causas culturais e

sociais); "Anatomia de um cartaz"



(decupação do desenvolvimento de

um cartaz); e "Feira da Providência"

(sobre um fato inusitado no cam-

po da criação de cartazes: Ziraldo é

o único criador dos 48 cartazes até

hoje utilizados para promover essa

feira beneficiente carioca, fundada

por D. Helder Câmara em 1961).

Um mérito adicional de Ziraldo

em Cartaz decorre da visão e conhe-

cimento de seu autor, Ricardo Leite

que, assim como o próprio Ziraldo,

é homem de muitos instrumentos e

artista prolífico, com mais de 1.000

capas de CDs criadas, dezenas de

projetos de livros desenvolvidos, au-

tor, professor e responsável por uma

grande quantidade de projetos de de-

sign em diversos campos, como fun-

dador e diretor de criação da Crama

- hoje um das três maiores empresas

do setor no Brasil.

Para marcar o lançamento do li-

vro, foi produzida a exposição com

o mesmo nome, no Rio de Janeiro,

na qual são apresentados ao público

21 cartazes originais entre os mais

importantes criados por Ziraldo, que

revelam seu comprometimento com

os valores da cultura brasileira.

A exposição foi montada no espa-

ço do antigo bistrô da Mansão Fig-

ner, na rua Marquês de Abrantes, 99,

bairro de Botafogo, contando com a

presença de monitores e, claro, colo-

cando o livro à venda. 
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