




já t inham cumpr ido seu papel 

persuasivo em prol da revolução 

agregaram o simples, mas 

importante, papel de representar a 

vida de um país em transformação. 

Os fatos históricos sempre carregam 

desdobramentos que culminam 

também em sementes criativas, 

a exemplo de Cuba, da Polônia e 

também da mencionada revolução 

estudantil de maio de 68. Esta 

última foi um dos principais eventos 

populares do século XX, porque 

representou o rompimento com o 

passado, que ainda guardava raízes 

da 2 o guerra mundial. 

O final dos anos 60 estava sendo 

balançado por intensos protestos 

em todo o mundo . Apesar dos 

seus diferentes interesses, o que 

os unia era a busca por uma 

maior l iberdade e a necessidade 

de romper com o sistema vigente. 

A revolução de maio de 68 na 

França foi o símbolo de todos os 

gritos que ecoavam no mundo . 

O que começou apenas c o m o 

um mov imento estudant i l , em 

poucos dias se t rans formou em um 

evento que aglut inou sindicatos, 

intelectuais e estudantes, levando 

para as ruas milhões de pessoas. 

Para manter os ânimos e cont inuar 

mobi l i zando 

as pessoas 

diar iamente, 

inúmeros 

cartazes 

eram criados 

pelo "Atel ier 

Popula ire" , 

um espaço 

onde artistas 

gráficos, 

pintores e 

estudantes 

de arte 

produz iam 

trabalhos 

carregados 

de 

mensagens 

persuasivas, 

porém 

diferentes 

da l inguagem da publ ic idade, que 

t inha c o m o base a maximização 

dos benefícios dos produtos 

anunciados. 

No campo estético, os artistas 

gráficos defend iam que a utilização 

da t ipograf ia e da composição 

convenc ional diminuía o potencia l 

da mensagem proposta , que se 

baseava em informar e entusiasmar 

as pessoas sobre as questões 

soc i a i s .A f i rmavam ainda que uma 

boa imagem é aquela que transmite 

uma mensagem c o m a máxima 

clareza e com a maior dimensão 

subjetiva possível. 

Apesar do caráter colet ivo do 

"Atel ier Popula ire" , três artistas 

se destacaram na condução dos 

trabalhos. Pierre Bernard, Gerard 

Paris-Clavel e François M iehe já se 

conhec iam da École Nat ionale des 

Arts Décoratifs. Após o término 

da revolução e de uma eleição 

conduz ida para aca lmar os ímpetos 

dos revolucionários, eles resolveram 

criar o Grapus. 

Apesar do resultado das eleições, 

que não havia 

agradado os 

estudantes, o 

melhor era a 

possibi l idade de 

poder cont inuar 

fa lando de 

política, c inema, 

teatro, poesia 

e cultura pelas 

paredes de Paris. 

A ideia era uma 

influência evidente 

dos anos que 

Bernard e Miehe 

haviam passado 

na Polônia 

es tudando com 

um dos mestres 

do design 

de cartazes 

polonês, Henryk 

Tomaszewski . Os anos na Polônia, 

bem c o m o o t e m p o es tudando 

no Institut de l 'Environment, 

cr iado pelo então escritor e 

ministro André Mal raux, deram 

a noção e a autoconfiança que 

eles precisavam para entender 

melhor a importância desse tipo 

de t rabalho para a soc iedade. Era 

o que eles quer iam realmente, dar 

uma função ativista ao design, algo 
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