
ESPM MOSTRA LAYOUTMAN
Foi inaugurada na semana

passada, no instituto Cultural

ESPM (Escola Superior de

Propaganda e Marketing), em

São Paulo, a exposição Zara-

goza Layoutman. Composta

por 300 peças, a mostra traz a

coletânea dos trabalhos do

publicitário José Zaragoza,

sócio e diretor de criação da

DPZ, e ficará aberta até o

próximo dia 20.

As peças também foram publi-

cadas no livro de mesmo

nome, editado em comemora-

ção pelos 50 anos de profissão

do publicitário. Divididos por

décadas, Zaragoza Layoutman

mostra o início de sua carrei-

ra, na década de 50, passando

pelos trabalhos feitos durante

a ditadura militar, chegando

aos seus mais recentes traba-

lhos. Muitas peças expostas,

criadas na década de 60 e 70,

foram censuradas.

Segundo Jose Zaragoza, a cen-

sura era um elemento que

obrigava os publicitários a

serem mais inventivos. "A

gente tinha que provocar e ser

mais inteligente", afirmou.

Dentre as peças censuradas,

destacam-se os polêmicos

anúncios para o preservativo

Jontex e do absorvente OB,

ambos da Johnson & Johnson.

O primeiro trazia o título

"Bonitinho pero sifílico", que

fez a igreja ficar de cabelos em

pé. Já o anúncio do OB foi

censurado por trazer á palavra

"menstruada" em seu texto.

Na década de 70, Zaragoza

ousou ao colocar o ator

Cláudio Marzo para fazer um

anúncio para Walita. Era a

primeira vez que um homem

aparecia anunciando um ele-

trodoméstico.

Também não ficaram de fora

filmes como os do baixinho da

Kaiser, da morte do orelhão,

para a Telesp, do presunto

Sadia, com o garotinho com

os olhos vendados, e o anún-

cio para o cigarro Charm, que

tem como garoto-propaganda

o próprio Zaragoza.

A exposição Zaragoza Layout-

man, promovida pela ESPM,

tem apoio da Editora Refe-

rência e DPZ.
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