
Trabalhos de designers gráficos
brasileiros serão mostrados
pela primeira vez em exposição
realizada na França

por Elizabeth Lorenzotti

Produto que tem a temporalidade
na sua essência, o cartaz surgiu da
aliança entre a criação artística e
as técnicas de reprodução. Apesar
da enorme folha de serviços pres-
tados, este herdeiro da gravura
ainda hoje sofre resistências para
figurar no quadro de instituições
dedicadas à preservação do pa-
trimônio artístico. Em geral não
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mencionado nos catálogos dos
museus, suas provações são a falta
de classificação adequada e a au-
sência de critério artístico na sua
formação. Mas há exceções. No
Brasil, algumas instituições, como
a Fundação Bienal de São Pau-
lo, o Museu de Arte de São Pau-
lo (Masp), o Museu de Arte Con-
temporânea (MAM), a Biblioteca

Mário de Andrade e o Arquivo do
Estado de São Paulo, mantém pro-
jetos voltados à coleção e preserva-
ção do cartaz. No exterior, o The
Museum of Modern Art (MoMA),
em Nova York, e o Musée de la
Publicité, em Paris, também são
exemplos de valorização desta cul-
tura, cujo estilo moderno nasceu
na Europa do século 19 em função
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Alexandre Wollner - Ruptura, 2002

de seu uso para a propaganda.
E é exatamente na França que

se cultiva e se mantém viva a tra-
dição do cartaz. A pequena Chau-
mont é conhecida mundialmente
como a cidade dos cartazes, com
seu festival anual realizado há 11
anos, suas exposições e seu acer-
vo de 30 mil peças. A estes se so-
marão os cartazes brasileiros leva-
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Rico Lins - Les Droits de 'Homme, 1089

dos pelo designer e diretor de arte
Rico Lins. É dele a idéia de realiza-
ção da mostra Brasil em Cartaz, de
13 de dezembro a 25 de fevereiro
de 2006. A exposição de cartazes,
criada na década de 1950, encerra
o calendário da programação do
Ano do Brasil na França. Esta im-
portante mostra tem o objetivo de
apresentar os principais criadores,

movimentos e tendências artísticas
brasileiras, além de divulgar frag-
mentos de nossa história e cultu-
ra, integrando a criação gráfica do
Brasil ao panorama internacional.

Rico Lins — designer brasileiro
reconhecido internacionalmente,
com exposições individuais em Pa-
ris, São Paulo, Rio, Caracas e nas
principais Bienais e mostras cole-
tivas internacionais - fez uma pré-
seleção de trabalhos por intermé-
dio da Associação dos Designers
Gráficos. De um total de 400 re-
cebidos, chegou-se a 100 exempla-
res de diversas gerações e regiões
do País, segundo critérios de qua-
lidade gráfica, importância histó-
rica e relevância cultural. Entre
os nomes, estão Alexandre Woll-
ner, Lina Bo Bardi, Rogério Duar-
te, Jair de Souza, Luiz Stein, Kiko
Farkas, João Baptista da Costa
Aguiar, Ziraldo e do próprio Rico,
além da produção anônima de car-
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Ed Tonto Apresenta Desenhos Nunca Vistos - Fábio Zimbres, 2003

tazes populares. Entre os 80 traba-
lhos originais, está o de Antônio
Maluf para a 1a Bienal de São Pau-
lo, em 1951, aliás, o exemplar mais
antigo da coleção.

Litografia deu
longa vida ao cartaz

O cartaz moderno nasceu
com a invenção da imprensa. O
primeiro foi rodado, em 1447, na
Inglaterra. Em 1489, na França,
surgiu o cartaz ilustrado. Mas
foi com a invenção da litografia,
a partir do início do século 19,
que o cartaz se tornou economi-
camente viável. Nesta nova fase,
encontrou mais brilho e prestí-
gio. Jules Chéret é o precursor
do cartaz moderno e produziu o
primeiro exemplar colorido em
1886. Influenciado por Chéret, o
pintor Toulouse-Lautrec viu no
cartaz litográfico um meio acessí-
vel para comunicar sua experiên-
cia artística, em busca de novos
caminhos. Na sua mão o cartaz
ganhou finalidade estética.

Até meados da 1a Guerra Mun-
dial, o cartaz foi um dos principais
veículos de comunicação. Com
a revolução tecnológica, natural-
mente perdeu seu posto e hoje,
pelo menos no Brasil, segundo a
teoria de Rico Lins, deverá passar
a ter outras funções.

"O cartaz vive um momento

Coca Cola - Rafic Farah, 1992

de transição. Primeiro, por causa
do lugar de fixação, cada vez mais
tomado pela propaganda", afirma
Lins. "É preciso uma negociação
quanto ao espaço, ou então uma
solução mais selvagem, como o
lambe-lambe, que simplesmente
cola seu produto em muros e pos-
tes." Na opinião de Lins, a mídia
digital permite criar cartazes com
tiragens limitadas e mais baratos.
Mas, nesse campo, na ponta da
indústria cultural, trabalha-se em
terreno mais controlado, como o
do direito autoral. "Com o lambe-
lambe é só telefonar e encomendar
e mais nada", afirma. Lins acredita
que o cartaz pode se transformar

Rico Lins - Kultur Revolution, 1990

em outro tipo de produto, passan-
do a incorporar vídeo e áudio pela
internet, mas, na sua opinião, o an-
tigo lambe-lambe permanecerá.

Christelle Kirchstetter, diretora
do Festival de Chaumont, pensa di-
ferentemente. Para ela, o cartaz di-
gital registrou um grande boom, com
muita experimentação, mas acabou
ocorrendo uma volta ao trabalho
manual. "O meio digital perde um
pouco a força como principal fer-
ramenta de criação. Apesar de estar
muito presente, ainda vemos lindos
cartazes em serigrafia. Na Euro-
pa, a tendência talvez seja mais para
preservar essa tradição do que para
transformá-la", conclui Christelle.

O esforço do curador Rico Lins em
perpetuar a memória do cartaz não foi
coroado com muitos patrocínios. Além
do apoio da Escola Panamericana de
Artes e da Aliança Francesa, o primeiro
patrocínio do evento foi de uma
fábrica que doou dois mil pregadores,
o símbolo da exposição. Segundo Rico,
a doação tem um caráter interessante
porque o pregador é um objeto que
tem uma função simbólica na cultura
brasileira. A exposição brasileira em
Chaumont mostrará obras que utilizam
diversas técnicas. Entre elas, mídia
digital, silk screen, tipografia e off set.
Chaumont tornou-se a cidade dos
cartazes a partir da doação realizada

por um deputado, em 1906,
de 10 mil documentos impressos,
dos quais 5 mil cartazes litográficos,
ilustrados por mestres como Lautrec,
Chéret, Grasset, Bonnard, entre outros.
O acervo começou a ser restaurado
em 1982 e, em 1990, os silos
desativados da cooperativa agrícola
da região passaram a ser usados
para abrigar um centro cultural
comunitário. Denominado Lês Silos,
desde 1994, o local abriga
o Festival Internacional de Cartazes.
Com este evento, espera-se que
o cartaz brasileiro ganhe o destaque
merecido, à altura de sua qualidade
e importância para a arte.
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i breve, o Rio Tietê passará
por obras. Ou melhor, novas obras
serão incorporadas ao rio. Desta
vez, obras de arte. O projeto Olhe
o Tietê pretende resgatar uma dife-
rente função para esse poluído rio
que já foi local de lazer dos paulis-
tanos no início do século passado.
Previsto para o segundo semestre
de 2006, o projeto quer fazer do
rio uma espécie de museu a céu
aberto, onde a arte redesenharia a
deteriorada paisagem.

A iniciativa partiu da pesquisa-
dora Cacilda Teixeira da Costa que,
ao passar pelas margens do Tietê,
teve a idéia de criar o projeto. "Fi-
quei surpresa com a dimensão das
novas superfícies de concreto nas
calhas do Tietê. Foi muito intuiti-
vo, vi naquele local a oportunida-
de de criar algo diferente. Elas po-
deriam servir como enormes telas
para pinturas", conta a pesquisa-
dora, que logo partiu para a elabo-

ração do projeto. Conversou com
artistas, arquitetos e poetas. Todos
se empolgaram com a proposta de
retirar do limbo o rio "para o qual
todos evitamos olhar tamanho seu
abandono", lamenta.

O projeto, que está na fase de
captação de recursos, pretende fa-
zer de pontes e margens suportes
para pinturas iluminadas por um
refletor, instalado em um barco es-
pecialmente adaptado, que levará
os espectadores.

Entre os artistas plásticos se-
lecionados, estão Carmela Gross,
Guto Lacaz, Laura Vinci, Nelson
Leirner, Nuno Ramos, Paulo Pasta,
Regina Silveira, Waltércio Caldas.
Entre os poetas, Arnaldo Antunes,
Augusto de Campos e Décio Pig-
natari. Eles farão intervenções nas
pontes Júlio Mesquita, do Limão,
Casa Verde, das Bandeiras, Cruzei-
ro do Sul e Vila Guilherme e nas
margens de concreto dessa mesma

região. O artista Tadeu Jungle par-
ticipa da curadoria e os arquitetos
Marta Bogéa e Fernando de Mello
Franco são os responsáveis pelas
instalações estruturais do projeto.

O Rio Tietê é fonte de curio-
sidades — seu percurso incomum,
por exemplo, segue na direção do
interior, em vez do mar. Mas tem
sido principalmente alvo de indig-
nação de especialistas e da popula-
ção diante do descaso público que,
ao longo do tempo, transformou
suas águas límpidas em gigantesco
esgoto a céu aberto.

"Quero propor outros olhares
para esta paisagem, afinal o rio faz
parte da nossa história e da nos-
sa memória", afirma a curadora,
para quem o projeto é uma forma
de discutir o papel da própria arte
e reafirmar a consciência de cida-
dania. Nesse caso, a arte serviria
como paisagem pouco mais alenta-
dora do que a atual. •
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por Alessandra Simões

Text Box
Projeto pretende levar artes visuais e poesia ao rio paulistano




