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Designer de tipos freelancer, difunde sua produção por meio de sua fundidora independente Outras

Fontes. Desenvolve tipos digitais para licenças de uso exclusivas e não-exclusivas. Tem fontes distribuídas

por revendedores internacionais como MyFonts, Linotype, Fonts.com, AscenderFonts e T26.

Wd :: Como surgiu a idéia de criar esta fonte?
Ricardo :: A primeira versão da Maryam surgiu ainda em 2005, em meu projeto de conclusão da graduação. A

idéia foi criar uma fonte de simulação caligráfica, a partir de originais feitos com pena de ponta larga. Depois

de ter uma primeira versão concluída, trabalhei ainda mais um ano no aprimoramento de alguns caracteres,

na criação de desenhos alternativos e de ligaturas, com a finalidade de gerar variações formais típicas

do processo de escrita manual. O resultado foi uma família com duas fontes (Maryam Regular e Maryam

Alternate), que podem funcionar sozinhas ou combinadas, gerando um maior número de variáveis. A família

foi publicada pela primeira vez em 2007, no portal MyFonts, gerando um inesperado sucesso comercial em

âmbito internacional.

Wd :: De que maneira a tipografia influencia na transmissão da mensagem?
Ricardo :: Do mesmo modo que a entonação da voz pode influenciar na compreensão da fala, a forma

tipográfica pode influenciar na compreensão de uma determinada mensagem visual/verbal. Ela pode remeter

a diferentes significados, de acordo com o repertório visual coletivo e com os signos convencionados. É

claro que isso sempre funciona dentro de um contexto. Embora saibamos que não temos regras semânticas

universais para todas as formas, algumas coisas podemos observar na prática. A palavra "Pare" em Helvetica,

por exemplo, certamente transmitirá um tom muito mais impositivo do que a mesma palavra composta em

uma fonte cursiva. Nesse último caso, a tendência é se assemelhar muito mais a um convite do que a uma

determinação. As formas cursivas têm essa vantagem - na medida em que sugerem algo feito pela mão

humana, a tendência é lermos uma mensagem remetendo muito mais à suavidade, elegância, cumplicidade,

organicidade. Também remete a algo efêmero, como o próprio ato da escrita. Indica ao momento presente e a

beleza de sua impermanência.



Text Box
ESTEVES, Ricardo. Ricardo Esteves. Webdesign, São Paulo, ano 6, n. 71, p. 22-23, nov. 2009.




