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Para Giovanni Vannucchi, o design é uma forma de comunicação de massa

Por ELIANE PEREIRA erpereira@grupomm.com.br
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Como designer, Vannucchi se considera

A tarefa inicial era renovar o logo da hol-

ria seu escritório de design: os sócios Ronald
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dou tanto aos controladores que o novo de-

lho adotado no início, quando ainda ocupa-
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num concurso de cartazes em comemora-

Filme: A Vida dos Outros
Disco: My favourite things, de John
Coltrane
Designer: IkkoTanaka
Hobby: saxofone e aulas de clown
Experiência que marcou a vida
profissional: ser indicado como
representante do Brasil no Comitê
Assessor da Bienal Iberoamericana de
Design, de Madri
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Outro trabalho que Vannucchi destaca nas
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Marca de um site que disponibiliza fotos de fotógrafos conhecidos para divulgar a cultura da paz

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1501, p. 38 , 19 mar. 2012.

