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O typedesigner destaca as 

principais obras de Adrian Frutiger 

letras e nossa arquitetura, pintura e até com moda. Sua 
obra-prima, Univers, surgiu da necessidade de tornar mais 
orgânica as t ipografias sem serifas da época (1950), que eram 
bastante geométricas, como a Futura. Ele havia percebido que a 
arquitetura estava ganhando formas mais orgânicas e flexíveis, 
e que a t ipografia precisava acompanhar esse movimento. Ao 
invés de repetir a fórmula das sem serifas do século 19, o que 
estava ocorrendo bastante, Frutiger repensou desde o conjunto 
de estilos até cada caractere individualmente, criando formas 
que continuarão inspirando typedesigners no futuro. 

Com outro clássico, sua t ipografia homônima (imagem 
acima, à esquerda), Frutiger redefiniu como projetamos letras 
para sinalização - com formas abertas e claras, e testando sua 
legibilidade em situações reais, especialmente lendo-as em 
ângulo, como quando passamos em movimento por uma placa. 

Para Frutiger, a legibilidade absoluta deve ser o 
objetivo primordial de qualquer t ipografia, que nada mais 
é do que uma ferramenta entre o escritor e o leitor. É neste 
subl ime papel, em que a expressão do typedesigner se esconde, 
deixando o conteúdo brilhar, atuando mais como artesão do que 
como art ista, que o typedesigner mostra seu verdadeiro valor. 

Uma pequena história resume o legado 
de Adrian Frutiger: enquanto visitava 
a empresa responsável pela produção 
em fotocomposição de suas tipografias, 
Photon, um funcionário, se aproximou 
de Frutiger com amostras da Univers 
(imagem acima, à direita) e uma série 
de cálculos, admirado ao encontrar 
evidências da Proporção Áurea na 
relação entre os diversos pesos da 
família. Questionado sobre detalhes 
de como esses cálculos haviam sido 
concebidos, Frutiger sorriu surpreso, 
pois havia seguido apenas a intuição. 

Suíço, hoje com 82 anos, 
Adrian Frutiger influencia gerações de 
typedesigners pela excelência instintiva, 
natural e precisa que permeia toda a 
sua obra. De suas t ipografias famosas 
a suas pinturas pouco conhecidas, 
todas compart i lham um mesmo senso 
de precisão e equilíbrio entre forma e 
contraforma, luz e sombra. 

Frutiger sempre traçou 
paralelos entre o desenho das nossas 
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