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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo conhecer e avaliar a produção intelectual e
gráfica presente nas ilustrações das capas da Revista Zupi Design em sua
contemporaneidade (2006-2010). Para analisar seu significado e representatividade
enquanto produção artística contemporânea trata as edições como objeto de
análise: tema a ser historicizado e também como fonte, que subsidia a pesquisa por
meio do suporte documental por elas fornecido. Algumas questões, vindas de nossa
atuação profissional com alunos de primeiros semestres da graduação em curso de
Publicidade, buscaram respostas por intermédio de questionários, com o objetivo de
investigar se o periódico pode vir a ser utilizado como estratégia de ensinoaprendizagem em sala de aula. Usando como material motivador as edições do
periódico, foram realizadas análises e interpretações junto a três turmas da disciplina
Desenho I. O estudo da Revista Zupi Design dentro de um período relativamente
curto de existência privilegiou como temas: pontos de convergência entre o projeto
editorial e as realizações artísticas; a coerência entre a expressão gráfica das capas
e o discurso apresentado por seus autores e a recepção do periódico por seu
público leitor. Nosso referencial teórico é fornecido por intermédio de diálogos entre
estudiosos da História Cultural, que nos dá suporte. A elaboração de tabelas
permitiu um levantamento minucioso dos aspectos aos quais nos propusemos
estudar: a utilização do periódico como suporte estratégico em aulas de Desenho no
curso Publicidade.
Palavras-chave: comunicação visual e contemporaneidade; ensino-aprendizagem de
arte; estudo de periódicos: revista Zupi Design; prática pedagógica

ABSTRACT

This study aims to understand and evaluate the intellectual and graphical production
that is illustrated in the Hoods Zupi Design Magazine in its contemporary (20062010). To analyze its significance and representativeness as a contemporary artistic
production deals with such issues as the object of analysis: theme to be historicized
and treating them as a source, which subsidizes research through the supporting
documentation provided by them. Some questions, coming from our professional
activities with students of first semesters of undergraduate course in Advertising
search for answers through questionnaires to investigate whether the journal might
be used as a strategy for teaching and learning in the classroom. Using issues of the
journal as a motivating material, were performed analyzes and interpretations with
three groups of discipline Drawing I. The study of Zupi Design Magazine within a
relatively short period of existence has privileged themes as: points of convergence
between the editorial project and artistic achievements, the coherence between the
covers of graphic expression and the speech presented by its authors and the receipt
of the journal for their readership. Our theoretical framework is provided by means of
dialogue between scholars of Cultural History, which supports us. The preparation of
tables allowed a detailed survey of the aspects to which we propose to study: the use
of the magazine as a strategic support in Drawing course in Advertising.

Key words: visual communication and contemporary artistic production; teaching and
learning of art, study journals: Zupi Design; pedagogical practice

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo conocer y evaluar las ilustraciones intelectual y
gráfica presente en la Revista de Diseño Campanas Zupi en su contemporanedad.
(2006-2010). Para analizar su importancia y representatividad como producción
artística y con temas como el objeto de análisis: el tema que se historiza y tratarlos
como fuente, que subvenciona la investigación a través de la documentación
proveniente por ellos. Algunas de las preguntas que vienen de nuestras actividades
profesionales con los estudiantes de lós primeros semestres del curso de
licenciatura en Publicidad, buscan respuestas a través de cuestionarios. Utilizando
materiales motivadores a la revista de periódico, se realizaron análisis e
interpretaciones con el fin de investigar si la revista puede ser uma estrategia para la
enseñanza y el aprendizaje en aula de Diseño I. El estudio de diseño de la revista
Zupi dentro de un período relativamente corto de existencia privilegió como temas:
los puntos de convergencia entre el proyecto editorial y los logros artísticos, la
coherencia entre las tapas de expresión gráfica y el discurso presentado por sus
autores y la recepción de la revista a su lectores. Nuestro marco teórico proviene a
través del diálogo entre los estudiosos de la historia cultural, que nos apoya. La
preparación de los cuadros permite un estudio detallado de los aspectos a los que
nos proponemos estudiar: la utilización de la revista como apoyo em el curso de
licenciatura en publicidad.
Palabras clave: comunicación visual y la contemporaneidad; la enseñanza y el
aprendizaje de arte; estudio de la Revista de Diseño Campanas
Zupi; práctica pedagógica

INTRODUÇÃO
Reconhecimento dos elementos estruturais: protocolos de leitura1 – aspectos
conceituais e metodológicos

Este trabalho tem como objeto a revista Zupi Design, publicada em São Paulo
no período compreendido entre 2006 (ano de seu lançamento) e 2010 até sua 17ª
edição, e procura conhecer e avaliar a produção intelectual e gráfica representada
na capa de suas edições em sua contemporaneidade inserindo-as em seu momento
histórico. Com o intuito de analisar seu significado e representatividade enquanto
produção artística contemporânea, o trabalho trata as edições como objeto de
análise, ou seja, tema a ser historicizado, assim como fonte, que subsidia a pesquisa
por meio do suporte documental fornecido pelas revistas.
Vincula-se também a indagações que se fazem presentes no cotidiano de
nossa atuação profissional como docente em disciplinas vinculadas à expressão
plástica visual na graduação do curso de Publicidade. Disciplinas como História da
Arte e Movimentos de Representação Visual – Desenho – têm como foco principal a
possibilidade de ampliação de repertório imagético cultural dos alunos, bem como a
aquisição de instrumentos e habilidades que viabilizem uma comunicação visual.
Essas indagações que surgem do convívio em sala de aula apontam algumas
características desses alunos, nem sempre motivados para o que, a princípio,
poderia agregar valor para suas futuras atividades profissionais.
Entre tantas questões que surgem durante a busca por propostas e atividades
que possam ser atraentes, motivadoras e desafiadoras para o trabalho
artístico/expressivo dos alunos, algumas se referem ao repertório visual desses
jovens. Que tipo de vivência ou experiências eles possuem com arte? De que modo
a convivência com as mídias eletrônicas e as redes sociais influenciam sua

1

Protocolos de leitura são os procedimentos de produção de texto que um autor inscreve em seu
trabalho, e visam, segundo Chartier (2009), garantir uma boa leitura. Referem-se aos elementos que
o autor dissemina pelo texto, constituindo-se num corpus de atitudes onde as maneiras de ler estão
ligadas às práticas de escrita. Em um trabalho acadêmico, poderia ser vista como a metodologia
utilizada em sua elaboração.
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expressão plástica visual? Existe alguma relação entre as mídias eletrônicas, redes
sociais e a expressão artística desses jovens? Quais os assuntos, temas e
problemáticas poderiam ser exploradas de maneira a despertar interesse e
envolvimento?
A ampla inserção dentro da sociedade de consumo e a facilidade de acesso a
variados canais de comunicação como mídia impressa, canais de televisão aberta e
privada, além da presença e utilização de redes de comunicação social por meio de
redes tecnológicas, apontam para uma acomodação em termos de busca, pesquisa
e

envolvimento.

Mecanismos

de

busca,

acionados

por

palavras-chave,

desencadeiam ampla gama de informações e de imagens, das mais diversas
procedências em questão de segundos.
Dentre as possibilidades de contato, a mídia impressa, por intermédio de
publicações periódicas direcionadas ao público jovem, apresenta-se como uma das
vias de acesso a informações e a imagens, direcionando e orientando, tirando
dúvidas e esclarecendo temas e assuntos de interesse de seus leitores.
Na busca por conhecer melhor o universo desses alunos, recém-ingressados
na universidade, surgiram as seguintes questões: O que preocupa o jovem entre 17
e 20 anos? Quais são suas práticas culturais? Como realizam suas escolhas e
seleções a partir de seu repertório2? Existem expectativas quanto a uma possível
contribuição que sua formação acadêmica possa trazer para sua atuação
profissional?
Poderia o questionamento de um professor desencadear um movimento de
busca e ampliação de repertório? Qual a qualidade do material? Que características
deveria ter para ser instigante a ponto de provocar reflexão? Haveria um
acomodamento, por parte desses jovens, quanto ao desafio que representa a
ampliação de repertório face suas práticas culturais?
Assim, a revista Zupi Design mostra-se um veículo apto a estabelecer essa
zona de desenvolvimento proximal, um caminho que o aluno pode percorrer para
desenvolver funções em processo de amadurecimento que se tornarão funções
2

Michel de Certeau denomina de "táticas" os usos e as apropriações feitas a partir de um repertório,
quando por meio de práticas de reutilização e pela criação de novas combinações entre o que
selecionam, colocam em novos contextos aquilo de que se apropriam. (BURKE, 2008, p. 99)
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consolidadas. Pode ser vista como instrumento mediador entre a produção cultural
contemporânea e aqueles que ingressam na universidade, em um curso de
Publicidade, bem como uma interface entre a produção e informação cultural
impressa e a produção e informação cultural na tela eletrônica.
Marta Kohl de Oliveira3, em análise sobre as idéias de Vygotsky a respeito do
desenvolvimento humano, afirma que:
A concepção de Vygotsky sobre as relações entre desenvolvimento e
aprendizado, e particularmente sobre a zona de desenvolvimento
proximal, estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento
e a relação do indivíduo com seu ambiente sociocultural e com sua
situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o
suporte de outros indivíduos de sua espécie.

Nossa opção pela revista Zupi Design enquanto veículo de divulgação de
arte, idéias e tendências deu-se por seu propósito, expresso por seu editor Allan
Szacher: agir como incentivadora a estudantes e jovens que ingressaram
recentemente no mercado, reunindo variadas vertentes da arte contemporânea,
sendo voltada para artistas, designers, ilustradores, diretores de arte, estilistas,
webdesigners, artistas de rua, grafiteiros e motion designers, que também têm seus
trabalhos divulgados na publicação.
O interesse pelo estudo dessa produção periódica vincula-se ao seu caráter
de fonte primária, pela diversidade e riqueza de temas e técnicas ilustradas em suas
páginas e pela ampla divulgação permitida aos seus autores.
A análise de uma revista dentro de um período relativamente curto precisou
privilegiar alguns temas: (1) os pontos de convergência entre o projeto editorial e as
realizações artísticas – representadas pelos artistas/designers cujos trabalhos
ilustram as capas das edições; (2) a coerência entre a expressão gráfica e o
discurso apresentado pelos autores das capas nas seções “Portfólio”, “Artista
Convidado”, “Perfil”, “Carne Fresca” e “Bate-Papo”; e (3) a recepção do periódico por
seu público leitor apreendendo a representatividade da revista de Design Zupi tanto
por meio dos conteúdos disponíveis em seu web site – que remete o leitor a maiores
3

Marta Kohl de OLIVEIRA, Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico,
p. 61
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informações sobre os artistas e suas obras, como a possibilidade de contato via
correio eletrônico, incluindo-se a possibilidade de contato por meio de redes sociais.
Temos como referencial teórico que dá suporte ao estudo um diálogo entre as
leituras teóricas apresentadas pela História Cultural, especialmente no que se
referem às obras de Peter Burke4; Robert e Roger Chartier5, com direcionamento
para as áreas de práticas da leitura e protocolos de edição. Fará parte deste diálogo
teórico o estudioso Louis Marin6, que procura estabelecer um método de pesquisa
sobre as relações entre literatura e pintura, entre o legível e o visível no quadro e no
texto, estabelecendo os níveis de pertinência de um discurso.
A História Cultural é “multidisciplinar, bem como interdisciplinar; em outras
palavras, começa em diferentes departamentos na universidade” (BURKE, 2008, p.
170). E ainda citando literalmente BURKE, 2008, p.171: “Entre os vizinhos próximos
da história cultural estão ainda a antropologia, a história literária e a história da arte.”
E referindo-se aos historiadores, mas com total pertinência à atuação docente,
relembra a postura de eternos aprendizes ao afirmar que com os críticos literários
pode-se aprender a “leitura detalhada” de textos, com os historiadores da arte é
possível o aprendizado da leitura de imagens, ou seja, de modo a ampliar a
iconografia. E revela a tendência atual de ver-se a História da Arte como História
Cultural, pelo uso cada vez mais frequente da expressão “cultura visual”:
Estudiosos que trabalham em cultura visual passada e presente tomam
de empréstimo tanto da antropologia (que está passando por sua vez
por uma 'guinada visual') como de estudos literários (produzindo
conceitos híbridos como 'texto visual', 'citação' visual e assim por
diante).7

Também o estudo da imprensa no Brasil como prática cultural e as
possibilidades técnicas que a condicionam vem sendo interesse e objeto de pesquisa

4

BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de Janeiro: Zahar, 2008, 2ª ed.
CHARTIER, Roger. (Org.) Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, 4ª ed.
6
MARIN, Louis. “Ler um quadro – uma carta de Fossem em 1639” In: CHARTIER, Roger. Op. cit.
7
Peter BURKE, O que é História Cultural? p. 171
5

21

de muitos estudiosos8. Tania Regina de Luca, em “A Revista do Brasil: um
diagnóstico para a (n)ação”, analisa este periódico enquanto veículo condutor de
ideias de uma elite cultural, como parâmetro para o conhecimento da realidade
histórica e social entre 1916 e 1925, enfatizando a questão da formação de um
“projeto ilustrado dessa elite decidida a exercer aquela que acreditava ser sua
missão suprema: conduzir” (LUCA, 1999, p. 47). Em seu amplo estudo, a autora
revela a grande variedade de temas presentes na revista: literatura, ciência, artes,
política, sociologia, línguas, direito, economia entre outros. A autora explica que a
linha editorial, explica a autora, apesar da abrangência dos temas, dirigia-se para a
construção de um discurso sobre a identidade nacional com o propósito de:
Dar um sentido de conjunto ao país, incutir no seu povo a consciência
do próprio valor, estabelecer uma 'corrente de ideias e pensamentos',
tais os remédios que se pretendia ministrar ao paciente a fim de
combater o seu 'estado mórbido' e equipará-lo 'às raças adultas,
emancipadas e sadias'9.

Monteiro Lobato, em 1918, adquire a revista e a editora do mesmo nome,
onde, apesar de ter realizado poucas modificações no aspecto físico da revista,
ampliou o espaço para a criação literária e diversificou o grupo de colaboradores,
abrindo espaço para a expressão de vários setores da intelectualidade. Inovou
também na metodologia de venda, ampliando a rede de representantes da revista
por todo o território nacional. Ao levar em conta as dificuldades de comércio de livros
no país, utilizou-se dos agentes postais do país inteiro e distribuiu os livros em
pontos de venda como farmácias, bazares e papelarias.
O livro "A História da Imprensa", organizado pela mesma autora e por Ana
Luiza Martins em 200810 descreve a variedade de periódicos existentes no Brasil,
dentre eles 1.500 títulos registrados somente em São Paulo. Para elas, a história do
Brasil e a história da imprensa caminham juntas, explicam-se e alimentam-se
8

Sobre a história da imprensa, são referenciais os trabalhos de Nelson Werneck Sodré, História da
imprensa no Brasil (Rio de Janeiro: Mauad, 1999) e Ana Luiza Martins & Tania Regina de Luca (org.),
História da imprensa no Brasil (São Paulo, Contexto, 2008). Sobre história gráfica, ver Mário Camargo
(Org.) Gráfica: Arte e indústria no Brasil: 180 anos de história (São Paulo, Bandeirantes, 2003);
Rafael Cardoso (org.), O design brasileiro antes do design: Aspectos da história gráfica, 1870-1960
(São Paulo: Cosac Naify, 2005) e Idem, Impresso no Brasil: 1808-1930, destaques da história gráfica
no acervo da Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro: Verso Brasil, 2009)
9
Tania Regina de LUCA, A Revista do Brasil: um diagnóstico para a (n)ação, p. 47
10
MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de. (Org.) História da imprensa no Brasil. São Paulo:
Contexto, 2008
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mutuamente, integrando-se num imenso painel, no qual os personagens são os
mesmos – na política, na imprensa e nas instituições. Ao mostrar o início da
imprensa em 1808, com a chegada do príncipe regente D. João VI e a corte
portuguesa, bem como a atuação da imprensa como observadora e protagonista da
história, refletem sobre o fazer histórico da imprensa brasileira num período de
duzentos anos. Analisando os primórdios da imprensa no Brasil, abordam a
fundação e a visão crítica da imprensa em relação ao poder e às elites. Durante o
período republicano e na medida em que o positivismo de Ordem e Progresso traz
as conquistas do século XX, explicam como a luz elétrica, o telefone, o
cinematógrafo, bondes elétricos, automóvel, a máquina de escrever, zepelins além
das estruturas de ferro trouxeram como resultado edificações de impacto na
paisagem urbana e o grande desenvolvimento da imprensa. No período
compreendido entre 1950 aos nossos dias, trazem a complexidade da grande
imprensa associada à engrenagem capitalista. Demonstram o modo como o veículo
impresso continuou a exercer seu papel de quarto poder, recompondo o pesado jogo
de forças entre governo e jornais: Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, Carlos
Lacerda e Samuel Wainer, que protagonizaram um dos confrontos mais intensos
dentro da história de nossa imprensa. Mostram, também, como a imprensa recupera
estratégias seculares de comunicação face ao quadro de repressão imposto pelo
regime militar utilizando-se de humor caricato e pautas incomuns, que improvisaram
caminhos para a liberdade e para a reconstrução do Estado de Direito.
CARDOSO (2009), organizador de trabalhos sobre os impressos no Brasil
pertencentes ao acervo da Biblioteca Nacional, apresenta alguns estudos históricos
realizados sobre o meio editorial entre 1960 e 197011 realizados por Herman Lima12,
que detalharam a complexa teia de relações sociais que liga autores e artistas;
assim como Nelson Werneck Sodré, que em 1966 publicou sua "História da
Imprensa no Brasil", na qual existem informações sobre circulação e preços de
periódicos, bem como suas filiações políticas. Ainda segundo Cardoso, "O Livro
Brasileiro" – publicado por Olímpio de Souza Andrade em 1974 – mostrou a
necessidade de realização de mais estudos sobre o tema, e em 1976, Orlando da
Costa Ferreira, com "Imagem e Letra", valorizou a história gráfica e a evolução da

11
12

CARDOSO, Rafael. (Org.) Impresso no Brasil: 1808-1930. Rio de Janeiro: Verso Brasil, 2009.
História da Caricatura no Brasil, 1963, in Impresso no Brasil, idem.
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gravura no Brasil. Em 1979, o Museu de Arte de São Paulo lança o livro "História da
tipografia no Brasil", com ampla documentação iconográfica que até então não
estava disponível.
De acordo com o mesmo autor, estes trabalhos sobre o meio editorial foram
realizados no momento em que a imprensa encontrava-se tolhida pela censura e
pela concretização da ditadura de 1964 a 1985. Para ele, atualmente, a maneira de
estudar sobre a história de periódicos e outros materiais impressos volta-se para
questões de recepção e circulação, desde a formação do público leitor à
sociabilidade de editores, autores e outros agentes históricos de destaque. Ao
assinalar a carência de estudos voltados para a cultura visual e material dos próprios
impressos, sinaliza a relevância de um estudo dentro dos parâmetros a que nos
propomos:
Numa época cada vez mais dominada por imagens, compreender a
história da visualidade é tarefa essencial; e não é possível fazê-lo sem
conhecer os impressos que têm servido de suporte para grande parte
das imagens em circulação, não somente no passado como hoje ainda.
O surgimento da indústria gráfica, ao longo dos últimos duzentos anos,
é uma das facetas mais extraordinariamente inequívocas da
modernidade. O mundo dos impressos desconhece revés histórico. De
1800 para cá, ele só tem feito crescer em quantidade e qualidade,
variedade e alcance, sobrevivendo a concorrentes poderosos, como o
registro sonoro, a televisão e a internet, ou juntando-se a eles em
férteis relações de entrecruzamento e hibridização.13

Durante o levantamento de dados para o estabelecimento do núcleo
documental, assim como quando da observação das interrelações entre o público da
revista Zupi Design com seu portal eletrônico, deparamo-nos com a possibilidade de
realização de estudos sobre a construção da “comunidade Zupi”, não prevista no
escopo deste trabalho. São ações coletivas tais como a divulgação de conferências
Pixel Show e a Voxel Show14, a divulgação da Agenda Zupi, que expressam e
reforçam o sentido de identidade coletiva dos participantes, bem como a

13

, Rafael CARDOSO (Org.), Impresso no Brasil: 1808-1930, p. 10
Pixel Show – Conferência de arte e design; Voxel Show – evento dedicado ao debate da
arquitetura e design de produto.
14
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participação da Zupi no Facebook, uma crossmedia15 de arte contemporânea,
criatividade e muitas ideias.

Figura 1 – Crossmedia da revista Zupi.

15

Cross media (também denominada marketing 360 graus) é a distribuição de serviços, produtos e
experiências por meio de várias mídias e plataformas de comunicação no mundo digital e offline. Para
que tenha eficácia, alia as estratégias tradicionais de marketing, publicidade e de propaganda com a
veiculação de conteúdo na Internet, por meio de um web site, hot site ou um portal.

CAPÍTULO 1
REGISTROS SOBRE INSCRIÇÕES NO PAPEL E NA TELA

1.1. Revistas e magazines

As definições encontradas em dicionários para a palavra “revista” trazem dois
significados principais. A primeira acepção, tanto no dicionário Houaiss1, como no
Aulete2, privilegia o entendimento da palavra como publicação periódica, destinada a
grande público ou a um público específico, que reúne, em geral, matérias jornalísticas,
esportivas, econômicas, informações culturais, conselhos de beleza, moda, e
decoração, entre outras possibilidades. Algumas revistas destinam-se a um público
especializado, assumindo, portanto, um determinado formato: jornalístico, científico,
literário e esportivo. Etimologicamente, é uma tradução do inglês review, publicação
periódica voltada principalmente a críticas e ensaios. Em segundo plano, o termo pode
ser usado como conjugação do verbo “revistar”, ação ou resultado de revistar,
inspecionar.
CARDOSO, em “Origens do projeto gráfico no Brasil”3, explica que houve em
nosso país uma rápida evolução da produção de impressos ao longo do século XIX.
Ainda que tenhamos partido da estaca zero em 1808, chegou-se ao início do século XX
com grande quantidade de jornais e revistas, com tiragens que chegavam a dezenas de
milhares de exemplares:
Apesar do atraso relativo no que diz respeito à tipografia, o meio editorial
brasileiro evoluiu rapidamente no tocante a processos novos, como a
litografia e a fotografia. O resultado é uma produção gráfica que concorre
favoravelmente com seus congêneres na maior parte do mundo.4

1

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=revista&cod=164560. Acesso em: 30 de jul. 2010.
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=revista.
Acesso em: 30 de jul. 2010.
3
Cf. CARDOSO, 2009, p. 67.
4
Rafael CARDOSO (Org.), Impresso no Brasil: 1808 – 1930, p. 67
2
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O grande desenvolvimento do gênero revista tem início no século XIX, na
Europa. No Brasil, o grande desenvolvimento técnico das gráficas, o aumento de
público leitor e o alto custo dos livros favorecem a opção: “revista”, uma única
publicação que trazia informações variadas, as quais apontavam para as inovações
surgidas nos novos tempos. Ana Luiza Martins, em “Revistas em Revista”, explica que a
revista atuava como intermediária entre o livro e o jornal, prestando-se a:
Ampliar o público leitor, aproximando o consumidor do noticiário ligeiro e
seriado, diversificando-lhe a informação. Além desses aspectos, o seu
baixo custo, facilidade de manuseio com poucas folhas, leitura intercalada
com imagens distinguiam-na do livro, objeto sacralizado, de aquisição
dispendiosa e ao alcance de poucos. O jornal, por seu propósito de
informação imediata caminhou para a veiculação diária, enquanto que a
revista, de elaboração mais cuidada, aprofundando temas, limitou-se à
periodização semanal, quinzenal, mensal, trimestral ou semestral, por
vezes anual.5

De acordo com a mesma autora, a aceitação do gênero periódico revista, no
Brasil, já em 1931 foi hesitante e reticente por Rui Barbosa, um dos grandes homens de
letras que usufruía de prestígio e consagração pública. Em parecer sobre a
classificação de revistas e jornais, não foi favorável à sua inclusão como “obra”, mas
como “publicação”, argumentando sobre a relatividade do gênero – sujeito a variáveis
temporais, ideológicas e mercadológicas6.
Gramaticalmente considerada pelos puristas como um galicismo, a palavra
magazine, substantivo masculino, no dicionário Aulete7, apresenta três sentidos, que
variam de acordo com o contexto. Assim, comercialmente, é a casa (no sentido de loja)
onde se vendem vários tipos de mercadoria; em cinema e fotografia, é o estojo que se
adapta à câmera, em que se acondiciona o filme virgem para protegê-lo da luz; e no
5

Ana Luiza MARTINS, Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em tempos de
República, São Paulo (1890 – 1922), p. 40
6

“O periódico é uma exibição quotidiana, ou intercadente, de fatos e idéias rotulados com a marca e
assinatura continuamente mutáveis, dos seus expositores. Exceto o dístico da folha, tudo ali se desloca
incessantemente, ou a espaços, inclusive, até, a individualidade do editor, eixo de seu movimento e
princípio de sua coesão, mas suscetível de variar, de um para outro momento, por uma simples operação
comercial”. (BARBOSA, 1931, p. XV, apud MARTINS, 2008(a), p. 37)
7
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=magazine.
Acesso em: 10 de ago. 2010.
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sentido que nos diz respeito, ou seja, em comunicação e mídia, é a revista publicada
periodicamente, geralmente ilustrada, que trata de assuntos leves e variados. De modo
complementar, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa8 acrescenta a etimologia da
palavra, derivada do francês antigo magasin ou magazin (1389): “local que serve como
depósito de provisões ou de mercadorias, armazém”, do árabe maházin, plural de
mahzan “entreposto”, quer por meio do latim medieval documentado em 1228 no
provençal magazenum, quer pelo italiano magazzino, documentado cerca de 1308; de
mesma origem, mas por intermédio do inglês magazine (1731). Tem como acepções
“depósito de informações”, ou seja, “publicação periódica que contém informações
variadas sobre um assunto ou que veicula informações sobre assuntos variados”.

1.2. Suportes e técnicas

Segundo Camargo, 9 ligados à imagem gravada, após 1808, surgem no Brasil a
Impressão Régia, que se especializou em trabalhos de talho doce; no Arquivo Militar,
uma oficina de litografia e o Collegio das Fábricas – do qual faziam parte a Fábrica de
Cartas de Jogar e a Estamparia de Chitas, um centro de gravuras. Os recursos de
gravura, nos quais os desenhos são realizados tendo em vista a impressão e
reprodução, foram se diversificando por meio das técnicas de registro nas matrizes e de
impressão. A xilogravura (matriz em madeira), cuja técnica é extremamente antiga e de
origem desconhecida, consiste em realizar a impressão a partir de placas de madeira
com desenhos em relevo. Chegou ao ocidente, no final do século XIV, trazida da China.
A técnica consiste na seleção de uma tábua de madeira macia (talho doce) e com a
utilização de goivas, entalha-se na madeira o que deverá permanecer em branco no
trabalho final, deixando em relevo os traços que serão pretos10. A gravura em metal é
8

Disponível em: http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=magazine&stype=k&x=19&y=10. Acesso
em: 10 de ago. 2010.
9
Arte e indústria no Brasil: 180 anos de história, p. 21.
10
Disponível em: http://www.sobre.com.pt/xilogravura. Acesso em: 29 de jul. 2009
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feita a partir de placas polidas de cobre, latão ou de zinco, gravadas com incisões
diretas a buril diretamente manuseado pelo artista, resultando em traço seco e nítido. O
traço é realizado com ponta seca, manuseado como se fosse uma caneta. A superfície
rasgada resultará em uma linha aveludada, característica desta técnica. A gravura
realizada com água forte tem a placa revestida por um verniz protetor, que é descoberta
pelo artista com um estilete. Nos locais onde não há proteção do verniz, ocorre o
ataque do metal pelo mordente (ácido nítrico, percloreto de ferro, mordente holandês),
deixando a imagem gravada. Existem muitas variações a partir da água forte: águatinta, verniz mole, maneira negra, maneira ao açúcar, mezzotinta e os processos podem
ser combinados. Outras variações, além de mordentes, utilizam outros equipamentos:
breu em grãos variados, brunidores, buris rajados, ceras, gôndola e vedantes de
diversas consistências, raspadores. O tempo de exposição da chapa de metal à ação
do mordente define a qualidade e a intensidade dos valores de luz e sombra, bem como
das texturas11.
Aloysius Senefelder (1771-1834), em 1796 equacionou e sistematizou os
princípios básicos da impressão a partir da pedra, em Munique. A litografia é um
processo químico que permite uma impressão econômica e menos morosa que os
procedimentos gráficos da época. A técnica de impressão usa uma pedra calcária de
grão muito fino e baseia-se na repulsão entre a água e as substâncias gordurosas. O
desenho é feito direto na pedra a partir da utilização de uma tinta pastosa composta por
cera, sabão e negro de fumo. A seguir é gravado com uma solução nítrica aplicada
sobre a superfície da matriz, e não por meio de fendas e sulcos, como na xilogravura e
na gravura em metal12.

11

Disponível em: http://www.glatt.com.br/tec_metal.asp. Acesso em: 29 de jul. 2009.

12

Disponível em: http://tipografos.net/tecnologias/litografia.html. Acesso em: 29 de jul. 2009.
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1.3. Novos artefatos e outras sensibilidades

Os primeiros anos do século XX foram testemunhas da propagação de
conhecimentos técnicos e de ideias políticas, que se expressavam não somente nas
obras públicas, como também, para Luca, 1999, p. 24 “impregnavam o cotidiano
povoando-o com novos artefatos, maravilhas da ciência, que de forma sutil, porém
definitiva, inauguravam uma outra sensibilidade, alteravam valores, comportamentos,
papéis e relações sociais.” Meios de transporte público como bondes elétricos, carros,
trens, aviões e de comunicação e entretenimento como telefones, fonógrafos,
gramofones, cinematógrafos tem como consequência a modificação do ritmo de vida,
encurtando distâncias, transformando os modos de percepção e diluindo os limites
entre o real e o fictício.
No final do século XIX, a fotografia em tons contínuos13 começa a ser utilizada
pelos impressores como matéria-prima para a reprodução de imagens.
O processo de transformação de uma fotografia em tons contínuos em uma
imagem para impressão é feito pelo uso de retículas14, e o seu desenvolvimento levou
aos clichês tipográficos e às chapas de zinco e cilindros de cobre utilizados em outros
tipos de impressão, além da tipografia, como o off-set e a fotogravura.

13

Imagens de tons contínuos, ou seja, formadas por uma graduação tonal, em que, entre o preto e o
branco, existe uma gama de tons de cinza, bem como tons intermediários para cada uma das cores que
compõem a imagem.
14
Retículas são utilizadas para que seja possível a distribuição da tinta de modo a reproduzir as diversas
intensidades de graduações de tonalidade de um original de tom contínuo. Com o uso da retícula, tons
claros e sombreados são transformados durante a reprodução, transformando o original através da
variação de pontos. A combinação do branco do papel transmite a sensação visual que o original
proporciona.
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1.4. A tela eletrônica como suporte material

Em conversações com Jean Lebrun, Roger Chartier nos apresenta a imagem do
leitor como um caçador que percorre terras de outros, aquele que tem a liberdade de
movimentação, ainda que cerceada por suas próprias práticas de leitura:
A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados.
Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que
percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo
algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor; seu
editor ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu
princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro
lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é
cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos
que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos
mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler.
Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao
códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas
maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam em
jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as
categorias intelectuais que asseguram sua compreensão15.

O material disponível nas redes eletrônicas é um objeto que ainda escapa à
apreensão da história material, como antes ela sabia abordar e definir o material
impresso. Assim, as operações de autoria, edição e distribuição passam por uma
ruptura, pois como objeto, o material não se deixa manusear diretamente pelo leitor. A
maneira como o texto é distribuído e organizado na tela não é a mesma que se
apresenta ao leitor do livro manuscrito ou impresso, na qual o texto é organizado a
partir da estrutura em cadernos, folhas e páginas.

15

Roger CHARTIER, Práticas da Leitura, p. 77
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1.5. Design e comunicação

A palavra design é de uso relativamente recente no Brasil e, em seu livro Uma
introdução à história do design, Rafael Cardoso nos diz que está sujeita a confusões e
desconfianças. Para ele:
A origem imediata da palavra está na língua inglesa, na qual o substantivo
design se refere tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, quanto à
configuração, arranjo, estrutura (E não apenas de objetos de fabricação
humana, pois é perfeitamente aceitável, em inglês, falar do design do
universo ou de uma molécula). A origem mais remota da palavra está no
latim designare, verbo que abrange ambos os sentidos, o de designar e o
de desenhar. Percebe-se que, do ponto de vista etimológico, o termo já
contém nas origens sua ambiguidade, uma tensão dinâmica, entre um
aspecto abstrato de conceber/projetar/atribuir e outro concreto de
registrar/ configurar/ formar. 16 (destaques do autor)

De acordo com essas definições, o design faz a união desses dois aspectos – a
ideia e o registro, criando uma forma material para ideias e pensamentos.
O design, segundo o Guia de Design Gráfico na América Latina17, começa a se
desenvolver como profissão em meados do século XX, com o trabalho e talento de
muitas personalidades que ajudaram a formar a comunicação visual como profissão
que, nas décadas seguintes cresceu com a instalação de agências internacionais de
publicidade na região. A chegada de profissionais da Europa ajudaram a estabelecer
novos conceitos e diretrizes em países como México, Venezuela, Colômbia, Argentina,
Chile e Brasil. Também a fundação de escolas especializadas e departamentos de
design nas universidades, a criação de associações profissionais e a realização de
eventos e mostras internacionais – bienais e cartazes – ajudaram a consolidar a
atividade profissional na América Latina.

16
17

Rafael CARDOSO, Impresso no Brasil: 1808 – 1930, p. 20.
Cf. TABORDA e WIEDEMANN, 2008, p. 20
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Por serem produções culturais da atualidade, os trabalhos publicados nas capas
da revista Zupi podem ser compreendidas como janelas que nos mostram fragmentos
de mundos de seus autores, de seu repertório e de sua formação sóciocultural,
ferramentas e materiais que utilizam. Cada artista demonstra sua identidade, suas
fontes de inspiração e de criatividade.

1.6 Zupi Design: uma história e significações

Procuramos, aqui, mostrar os diversos caminhos percorridos pela Zupi, desde
sua origem até a atualidade, bem como as sucessivas fases de desenvolvimento pelo
qual tem passado. Em diversos momentos, daremos voz a seu próprio idealizador por
meio dos registros de informação (posts18) que estão disponíveis no portal Zupi.
A revista Zupi Design foi idealizada e é editada por Allan Szacher, artista gráfico
paulistano, formado em Propaganda e Marketing pela FAAP, e em Design Gráfico pela
Billy Blue School & Swinburne University, na Austrália. Atuou como artista gráfico, editor
e diretor de arte em estúdios de design e agências de propaganda como a Industrial
Graphics, Babylon Design, Paleont Comunicação e a Tempo Design (antiga Noz
Design), onde trabalhou com designers de influência como Ricardo Van Steen, Cássio
Leitão e Ucho Carvalho. Neste período, também trabalhou para clientes como o
Multishow, GNT, C&A, IstoÉ, Motorola, Mizuno, entre outros. Depois de 10 anos
atuando na área de design e após algumas exposições de artes plásticas, decidiu, em
2001, fundar a Zupi Design. É, até os dias de hoje, o responsável pela criação e

18

Postar é um regionalismo brasileiro, com a acepção: colocar no correio, enviar. Em sites pessoais de
criação e publicação de mensagens (blogs), o post é uma espécie de artigo – independente do tamanho
que tenha – e que pode conter não só texto, mas também imagens, vídeos e áudios. Dicionário eletrônico
Houaiss, disponível em: http://houaiss.uol.com. br/busca.jhtm?verbete=postar&cod=152677, acesso em:
27 de jul. 2010.
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coordenação de todas as vertentes da Zupi, em que chefia a equipe da empresa e
investe em novos projetos19.

Figura 2 – Logotipo da Zupi

O nome da Zupi surgiu da ideia de sintonizar a letra Z dos determinativos zap e
zip, denotando a mudança e a velocidade dos tempos modernos. Na página de
abertura na internet, podemos encontrar sua própria definição:

ZupiDesign [...]: 1. a união perfeita entre zap (mudança) e zip (velocidade),
representados pela letra Z, e a expressão de alegria e bom humor
caracterizada nos desenhos animados pela palavra “iupi”; 2. estúdio de
design e comunicação; 3. criatividade, originalidade; 4. profissionalismo; 5.
estética apurada; 6. qualidade; 7. atenção; 8. conhecimento; 9. estudo; 10.
trabalho; 11. impacto visual; 12. bom gosto.20

O logotipo foi criado visando contextualizar o ícone folclórico do saci à nuvem da
imaginação, envoltos em um balão de histórias dos quadrinhos. Isso revela um dos
conceitos da Zupi, que consiste em adequar influências estrangeiras, assim como

19
20

Disponível em: http://www.zupi.com.br/index.php/site_zupi/view/o_editor/. Acesso em: 02 de jul. 2010.
Disponível em: http://www.zupidesign.com/. Acesso em: 05 de mar. 2012.
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divulgar a autenticidade das raízes brasileiras, fomentando o instrumento coletivo
brasileiro para o mundo21.
O Estúdio Zupi Design foi criado em março de 2001 com o propósito de oferecer
um trabalho multidisciplinar a uma clientela abrangendo não somente o Brasil, mas
também os Estados Unidos, a Austrália e outros países. A atuação do estúdio,
responsável por trabalhos de identidade visual de clientes, envolve a realização
trabalhos que solucionem problemas de comunicação no mercado, desde a criação de
eventos, editoriais, projetos especiais, curadorias, trabalhos de design, consultoria de
imagem, estratégias de marketing, gerenciamento de conteúdo e assessoria de
imprensa, priorizando a pesquisa e a criatividade visual.
A vertente mais famosa da Zupi veio a ser a Revista Eletrônica Zupi22, criada em
março de 2002 com o intuito de inspirar, ser referência e mostrar as tendências do
design, trazendo sempre o melhor da arte brasileira e mundial, bem como divulgar o
design brasileiro e mostrar novos talentos nacionais e internacionais. Com atualização
diária, divulga informações e trabalhos de inúmeros artistas. De acordo com seu site23,
durante os primeiros quatro anos no ar, a revista recebeu uma média de dez mil
visitantes por mês, tornando-se a vertente mais famosa da empresa e principal
responsável pela criação de outros produtos. Atualmente24, é um dos portais de design
mais acessado do país, com 200 mil visitas/mês e 80 mil e-mails segmentados de
artistas, designers e criativos de forma geral, no Brasil e no mundo.
Abordando temas atuais relacionados à prática do design, abre espaço para
discussões, reportagens e novidades por meio das seções Colunas, Internet, News,
Fama, Portfólio, Top Sites, Revistas, Livros, Hardware e Software. Novos eventos,
exposições e concursos são divulgados todos os dias no site da Zupi.
21

Disponível em: http://www.zupi.com.br/index.php/site_zupi/view/sobre_a_zupi/. Acesso em: 27 de jul.
2010.
22
Disponível em: http://www.zupi.com.br/index.php/site_zupi/view/historia. Acesso em: 15 de ago. 2010.
23
Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web, comparou sua criação a uma teia, web em inglês. Cada
cruzamento dessa teia é um local virtual (site, em inglês e também derivado do latim: situs – lugar
demarcado, local, posição) onde existem hipertextos, que, por sua vez referem-se a um texto em formato
digital ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras,
imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas denominadas hiperlinks, ou
simplesmente links.
24
Disponível em: http://www.zupi.com.br/publicidade/. Acesso em: 21 de ago. 2010.
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Figura 3 – Portal Zupi, com as seções Portfólio,
Top Sites, Capas, News, Concursos, Exposições,
Leitura e Agenda Zupi

O ano de 2005 foi repleto de realizações pela Zupi. Em março foi lançada a
Coletânea Zupi. is. Art, primeira publicação impressa promovida pela Zupi, integrando a
comemoração de três anos de existência da revista virtual. Reunia tendências do
design e da computação gráfica em quarenta trabalhos não comerciais de designers,
especialmente desenvolvidos para o projeto. Composta por 21 lâminas soltas, formato
12x14cm e obras impressas em ambos os lados, além de informações sobre os artistas
participantes, de diversas nacionalidades. A Exposição Experimentos, realizada pela
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Zupi em abril do mesmo ano, nas galerias do Senac Lapa Scipião, no Museu da
Imagem e do Som, no Design & Graphic Center (em São Paulo) e na Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM) do Rio de Janeiro, teve como objetivo colocar o
design gráfico ao alcance do grande público brasileiro, uma mostra que apresentou
painéis ampliados dos projetos da Coletânea Zupi. is. Art. Tanto a curadoria como a
organização e edição de imagens do Zupi. is. Art foram de Allan Szacher. Assim
também, a coletânea impressa, a Exposição visava à divulgação de novas tendências
da cultura visual ao traçar o paralelo entre arte, estética e equilíbrio, evidenciando a
essência do designer. A edição Coletânea Zupi. is. Art foi relançada no ano de 2006,
com uma nova embalagem plástica de polipropileno inquebrável.
Dentro das tendências de criação e utilização de mercado e comércio eletrônico,
mudanças relacionadas diretamente às Tecnologias de Informação influenciam
algumas características do novo ambiente empresarial. Assim, tanto a globalização
como a integração interna e externa das organizações têm mudado a maneira de
comercialização dos produtos25. A partir daí a Zupi lança sua Loja Virtual em maio de
2005, um espaço que coloca à disposição das pessoas interessadas: arte, livros e
revistas de qualidade, além de produtos adaptados às preferências dos clientes
(“customizados26”) e de produção limitada como camisetas, posters, broches, chaveiros,
arte original, toy art e outros produtos diferenciados. Comercializa também os produtos
da empresa como as assinaturas das revistas Zupi e Voxel, bem como revistas de
outras editoras e obras de artistas. Desse modo, por meio da loja eletrônica os
interessados em adquirir os produtos podem se conectar diretamente à loja, eliminando
os limites de tempo e lugar, trocam informações digitais. Por ser interativa, a loja pode
adaptar-se ao comportamento dos interessados. Por receber informações em tempo
real, mantém-se sempre atualizada.

25

Cf. ALBERTIN, 1998, p. 12. Disponível : http://www16.fgv.br/rae/artigos/7.pdf. Acesso em: 17 de ago.
2010.
26
Customizar é um neologismo utilizado para exprimir "personalização". É um termo que vem da palavra
inglesa “custom”, que significa "personalizado, feito sob medida". Toda vez que nos referimos a algo
como "custom", ou então adaptado à língua portuguesa como "customizado", estamos nos referindo a
algo foi personalizado de acordo com as preferências de alguém.
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No mês de outubro de 2005, houve a primeira edição da conferência de arte e
design Pixel Show. O nome do evento refere-se às pequenas unidades de cor que dão
forma às imagens do computador. Estas imagens, quando relacionadas e programadas,
compõem textos, desenhos e movimentos na tela eletrônica, tornando-se a matériaprima para o trabalho dos artistas gráficos. A convenção teve como objetivo trazer ao
público informações sobre as possibilidades trazidas pela união de boas ideias e
tecnologia, reunindo profissionais das áreas de Design Gráfico, Web Design, Televisão,
Cinema e Ilustração, revelando suas visões, tendências e técnicas nesta área em um
circuito de palestras e apresentações pelo período de dois dias. Organizada
anualmente em São Paulo, além desta capital, em 2009 a convenção teve também uma
edição em Salvador (BA). A 6ª edição, com o nome de Conferência Internacional +
Feira de Arte e Design, teve como tema “DNA Criativo, inspiração na veia!”

27

, foi

realizada em abril de 2010 em Porto Alegre (RS) e no mês de outubro do mesmo ano,
na cidade de São Paulo.
A revista impressa Zupi Design, objeto deste estudo, foi lançada em maio de
2006, e apresentou-se como “a primeira revista brasileira de arte contemporânea”, que
“traz novos conceitos na abordagem das matérias e na estética do conteúdo, mais
voltado para imagens e apresentação de trabalhos artísticos e autorais de artistas e
profissionais emergentes”.28

27

Disponível em: http://www.pixelshow.com.br/sobre.htm. Acesso em: 17 de ago. 2010.
Disponível em: http://www.zupi.com.br/index.php/site_zupi/view/sobre_a_zupi/. Acesso em: 27 de abr.
2010.
28
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Figura 4 – Capa da Edição
Especial Zupi Erótika com
capa ilustrada por Shiko, artista
paraibano convidado

Figura 5 – Capa da Zupi Concept
Art
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Figura 6 – Capa da Zupi Typography

Tem periodicidade trimestral, sendo que a partir de setembro de 2008, passou a
publicar duas edições especiais por ano, elaboradas com temas específicos que
também abrangem o teor artístico e experimental que caracterizam a editora: a Zupi
Erotika, com ilustrações, fotografias, quadrinhos, colagem, a Zupi Concept Art, e a Zupy
Typography.
Segundo seu editor29, uma das principais ideias da Zupi é apresentar, em cada
número, um vasto conteúdo de arte e ilustrações. Além de selecionar e abrir espaços
para trabalhos do mundo todo na seção Galeria. Seções como Livros, Carne Fresca
(apresenta novos artistas), Inspiração, Ambiente, Artista Convidado e Portfolio, que
conduzem entrevistas e exposição de obras de artistas consagrados e conhecidos no
mercado. Outras seções como Memórias e Bloody-cool trazem histórias e fatos
interessantes de artistas que já faleceram e emergentes que, segundo ele, ainda irão
contar muitas histórias.
29

Disponível em: http://www.zupi.com.br/index.php/site_zupi/view/manifesto/. Acesso em: 16 de jul. 2010.
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A cada editorial, são retomados e expressos os objetivos da revista, num
manifesto que aponta para as possibilidades de divulgação, criação e expansão do
design brasileiro:
A Zupi procura mostrar o que existe de melhor na arte, design,
propaganda e ilustração contemporânea, no Brasil e no mundo; atuar
como um espaço para mostrar os projetos e experiências de artistas,
designers, fotógrafos, grafiteiros, motion designers, estúdios e agências de
propaganda; ser uma comunidade em constante crescimento, mostrando
tendências visuais para motivar e inspirar todos os interessados nesta
área da arte. Queremos mostrar o design brasileiro para o Brasil e para o
mundo. Mostrar o nível, reflexos, sofisticação, individualidade e a paixão
de ser artista/profissional em um país culturalmente rico e interessante
como é o Brasil30.
O lançamento da Zupi.TV foi anunciado na 13ª edição impressa (maio de 2009),
sendo uma adaptação para audiovisual do conteúdo artístico e jornalístico realizado
pela Revista Zupi. Alia o conteúdo artístico ao cotidiano do público, trazendo
reportagens sobre assuntos de interesse geral como comportamento, cultura urbana,
moda, música e entretenimento. Está disponível na Internet por meio do site da Zupi.TV
(www.zupi.tv) e do site colaborativo FIZ TV (www.fiztv.com.br). O público pode acessar
os programas gravados anteriormente a qualquer momento. O programa Zupi.TV
também é veiculado uma vez por semana pelo canal de TV por assinatura FIZ TV
(pertencente ao Grupo Abril)31.

30

Disponível em: http://www.zupi.com.br/index.php/site_zupi/view/manifesto/. Acesso em: 17 de ago.
2010.
31
Disponível em: http://www.zupi.com.br/publicidade/zupi_tv.htm. Acesso em: 24 de ago. 2010.
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1.7 Adequações necessárias

No mesmo ano de lançamento da revista Zupi (2006), algumas características
da população brasileira, tais como: juventude, taxas crescentes de alfabetização,
ampliação da renda e parte da população que, ao passar a buscar mais informação,
torna-se mais globalizada, foram detectadas pelo grupo editorial Folha de São Paulo
como oportunidades para proporcionar algumas mudanças no jornal de sua publicação.
Ao atender às necessidades de muitos públicos diferentes, que utilizam
plataformas de tecnologia de mídia social, como o Twitter32 e o Facebook, tem-se uma
maneira de disseminar conteúdo de livre acesso e aproximar as pessoas, gerando
assinaturas a partir do conteúdo disponibilizado.
Um dos objetivos dessas mudanças estava em permitir um rápido entendimento
para o leitor sem tempo que procura pela informação, sendo que a internet influenciou
fortemente o novo projeto. Assim, também em São Paulo, e um dos jornais de maior
circulação, a Folha de S.Paulo, fundada em 1921, com circulação média de 300 mil
exemplares, trabalhava, em 2006, em seu projeto gráfico33, um redesign assinado pelo
escritório do designer García Media, que procurou proporcionar algumas mudanças na
organização das notícias, na tipografia e em novos elementos.
Lançado na edição de 21 de maio de 2006, a ideia do projeto da Folha
procurava atender às disponibilidades de tempo de leitura do jornal: “tanto o leitor que
tem apenas cinco minutos para ler o jornal quanto o que tem cinquenta minutos fiquem
satisfeitos com a nova Folha”

34

. Esta rapidez/aprofundamento na procura da

informação pode ser proporcionada pela adição das entradas de leitura como o [+]
Saiba mais, [+] Entenda, [+] Memória, [+] Análise, [+] Opinião e [+] Outro Lado.
O projeto gráfico também valorizou as fotos (com legendas mais detalhadas e
informativas) e os infográficos. Na capa, algumas mudanças mais perceptíveis: o
32

Twitter é uma rede social de microblog que permite aos usuários enviar suas notícias, acontecimentos
recentes, ações pessoais e fatos que presenciaram e consideram relevantes. As mensagens, ou “twittes”,
são limitados a 140 caracteres, portanto as mensagens são curtas e diretas, sendo transmitidas
rapidamente.
33
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/novoprojetografico/0001.shtml. Acesso
em: 16 de ago. 2010.
34
Idem.
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logotipo, que ficou maior e mais simétrico (com destaque para as primeiras letras de
cada palavra), a inserção da barra horizontal colorida para destacar o conteúdo dos
colunistas, os suplementos e reportagens especiais, e a utilização de cores mais vivas
na paleta do jornal.
Otavio Frias Filho, diretor de Redação da Folha, na época da implantação do
novo projeto, afirmou que “a Folha tem feito reformas gráficas mais ou menos a cada
seis anos. Mudar é uma espécie de tradição do jornal. A cada mudança o jornal se
renova e se projeta para o futuro. A intenção é surpreender o leitor, sem causar
estranhamento”.35
Um dos poucos jornais a utilizar fontes desenhadas exclusivamente para sua
utilização, a Folha de S.Paulo utiliza A Folha Serif (vide anexo 1), utilizada no logotipo
do jornal e nos títulos das notícias, que foi desenhada pelo conceituado tipógrafo
alemão Eric Spiekermann e pelo holandês Lucas de Groot, em 1996. Em 2000, houve
uma ampliação na família de fontes. Com o redesign, a tipografia dos textos mudou
para a Chronicle (anexo 2) – (Chronicle Display, no caderno Ilustrada), da Hoefler &
Frere-Jones, e a The Mix (anexo 3), nos destaques e títulos das matérias do caderno
Esportes, também desenhada por Lucas de Groot. O designer utilizou três tipos com
serifa, mas alcançou um resultado agradável na diagramação. As mudanças também
atingiram os 13 suplementos e revistas encartados gratuitamente durante a semana no
jornal.
O jornal Folha de S.Paulo teve de repensar alguns aspectos para se integrar à
tendência atual no mundo da imprensa e que sustentou a filosofia do projeto visual e
editorial do jornal, de acordo com Rodrigo Fino, presidente da García Media
Latinoamerica e diretor do projeto:
1.

Facilitar a navegação do conteúdo, permitindo o leitor a encontrar a notícia
sem pressa, mas sem pausa e de forma ordenada e clara;

35

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/novoprojetografico/0001.shtml.
Acesso em: 16 de ago. 2010.
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2.

Acentuar as hierarquias informativas, dando ao leitor a pauta que precisa
daquilo que é mais ou menos importante;

3.

Alcançar o efeito surpresa por meio da criatividade, modernidade e
inteligência ao apresentar o conteúdo;

4.

Valorizar os conteúdos exclusivos de investigação e de análise próprios
da identidade do jornal.

O novo projeto procurou levar em conta as diversas formas de relação do leitor
com seu jornal:
A.

O leitor hard reader: habituado a ler o jornal e a confirmar/aprofundar
o que foi informado por meio de outros meios de comunicação;

B.

O leitor browser: acostumado a folhear o jornal, muitas vezes por
hábito social, mas que ao mesmo tempo escaneia, tendo uma ideia
geral dos temas mais importantes do dia;

C.

O leitor turista: que por uma razão ou outra se encontra lendo um
jornal, sem ter o hábito da leitura diária com uma visualização por
exploratória e sem profundidade.

Sem dúvida, conforme explica García, o projeto procura valorizar os hard readers
e os browsers, oferecendo “histórias relevantes, editadas de maneira criativa para quem
dispõe de cinquenta minutos ou de cinco″.36

36

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/novoprojetografico/0001.shtml.
Acesso em: 16 de ago. 2010.
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1.7.1 Cadernos e suplementos

Cadernos diários: Folha Brasil, Folha Ciência, Folha Cotidiano, Folha Dinheiro,
Folha Esporte, Folha Ilustrada, Folha Mundo, Folha Corrida e Folha Saúde.
Suplementos: Folha Informática (quartas), Folha Equilíbrio (terças), Folha
Turismo (quintas), Folhinha (sábados), Folhateen (segundas), Mais! (domingos),
Revista da Folha (domingos), Folha Veículos (domingos), Folha Construção
(domingos), Empregos (domingos), Folha Negócios (domingos), Folha Imóveis
(domingos), Guia da Folha (sextas), Fovest (terças), Saber (segunda, dentro de Folha
Cotidiano), The New York Times International Weekly (segundas) e Folha Vitrine
(sábados).
Cumpre observar que em 23 de maio de 2010, a Folha apresentou mais uma
nova reforma visual e editorial. Entre as principais modificações estiveram: o aumento
da letra para melhorar a leitura, textos mais concisos, parágrafos mais curtos, novos
colunistas, mais informações exclusivas. O jornal também ganhou novos cadernos,
como o de esportes, que agora vem em novo formato. Outra mudança bastante
relevante foi a integração total das redações, ou seja, não existe mais distinção entre
editores e repórteres do jornal impresso e do jornal digital. O conceito é que a Folha de
S.Paulo é o jornal do futuro: “Não dá para não ler, não acessar, não baixar, não
twittar37.” A Folha ressalta o seu pioneirismo e inquietude em ser sempre o maior e mais
respeitado jornal do País. “A Folha já tem uma posição de líder, mas preferimos não
ficar parados e sim levar ao leitor um produto melhor. A Folha está mudando a forma de
fazer jornal, antenada às mudanças de comportamento. O que buscamos é um jornal
ainda mais dinâmico, mas sem perder a profundidade”, diz Antonio Manuel Teixeira
Mendes, Diretor Superintendente do Grupo Folha.38

37

“Twittar” é um regionalismo brasileiro, com o significado de postar uma mensagem no Twitter.
“Folha de S.Paulo apresenta novo projeto editorial e gráfico em nova campanha publicitária”.
Disponível em:
38
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No capítulo 2, estudaremos a estrutura das 17 edições da Zupi Design – os
editoriais, bem como, por intermédio da elaboração de índices temáticos e sumários,
procuraremos apreender o material publicado.

http://www.vitrinepublicitaria.net/noticiasdomercado2.asp?menucodigo=6348&PagAtual=9. Acesso em:
22 de ago. 2010.

CAPÍTULO 2
POSSIBILIDADES DE LEITURA

2.1. Um jeito de ser... Zupi
A compreensão do material impresso publicado tem como alvo caracterizar as
várias vertentes artísticas presentes especificamente em algumas capas da Zupi.
Procuramos,

dessa

maneira,

mapear

a

diversidade

das

imagens

enquanto

manifestações artísticas contemporâneas em sua busca de inserção cultural em outros
pólos culturais. A caracterização de seu público alvo procurou determinar se a
publicação pode ser adequada ou não à pesquisa de imagens e formação de repertório
por parte dos alunos de graduação do curso Propaganda e Publicidade.
Desde o seu lançamento, em 2006, até a 13ª edição, a denominação completa
Revista Zupi Design/ Abasteça com Ideias encontra-se na lombada do periódico. Na
capa, apenas o nome Zupi aparece na extremidade superior, à esquerda, com
tipografias variadas e com diversas técnicas e formatos, de acordo com as tendências
dos ilustradores autores das capas. A partir da edição de número catorze houve a
primeira mudança no nome, que passou a ser Zupi Art/ Design, permanecendo o
convite "Abasteça com Ideias". Duas edições à frente (15ª e 16ª), há uma nova
modificação – Zupi Art/ Magazine, que permaneceu na edição seguinte.
Ao longo dos dezessete números estudados, a revista manteve seu formato e
qualidade: 17 x 24,5cm, impressão a quatro cores. A capa é de papel couché,
laminação fosca, 250g/m2 e as páginas internas também em papel couché, gramatura
menor – 150g/m2. O acabamento é com lombada quadrada, corte trilateral (refile) e cola
PUR1, que assegura que as folhas não se soltem, mesmo com muito manuseio. Nas
páginas 2 e 3 (contra capa) geralmente traz o "Start" – um trabalho ilustrado por
designers como Jorge Galvão, Bruno Novely, Miss Lotion, Fernando Vilela, Guilherme
Marconi, Yan Sorgi, Dario Velasco, Nuno Valério, Wagner Pinto, Frida Freak, Mario
Fontes, Luciano Scherer, Estúdio Mopa & Amigos, Does, Eduardo Bertone, Loro Verz e
Rafael Murayama.
1

PUR (poliuretano reativo) é um sistema que, após a aplicação na lombada de livros ou revistas, exposto
à temperatura e à umidade do ambiente, reage entrelaçando-se às fibras do papel, tornando-se sólido.
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A equipe, além do editor, é identificada como "Tripulação", sendo composta por
jornalistas, diretor de arte, conselho editorial e de inúmeros colaboradores que enviam
seus trabalhos por meio do Portal Zupi.
O critério de seleção das obras obedece às regras estabelecidas e divulgadas no
Portal, na seção "Regras de envio de trabalhos" 2, estabelecendo um padrão de
qualidade. Tanto por sua missão de "ser um referencial de alto nível", como por seu
objetivo – "divulgar e fomentar a arte", a prioridade é mostrar trabalhos artísticos e
experimentais de todos aqueles que enviarem suas artes de ilustração, fotografia, artes
gráficas, design, 3D, animação, motion design, tipografia, pintura, graffiti, filme, moda
entre outros.
A seção "Zupi é Arte" no portal eletrônico explicita como devem ser os trabalhos
enviados para publicação:
A Zupi aprecia todos os tipos de artes visuais, mas foi criada para mostrar
e selecionar o que há de melhor na arte contemporânea. Isso significa que
cada trabalho enviado tem que ser, claramente, um trabalho autoral em
todas as suas formas:









Design Interativo
Artes Plásticas
Motion Graphics
Animação e Vídeo
Artes Gráficas
Mídias variadas
Intervenção
Arte de Rua

Como a arte deve sempre abraçar outras disciplinas criativas, os trabalhos
podem incluir diferentes ingredientes, como 3D, animação, áudio,
arquitetura, artes plásticas, ilustração, interatividade, fotografia, tipografia,
vídeo, graffiti...3
Como critério editorial, a força do conceito do trabalho é muito valorizada, assim
como a inovação e seu caráter de originalidade, contemporaneidade e o estilo do autor.

2

Disponível em: http://www.Zupi.com.br/index.php/site_Zupi/view/regras_envio_trabalhos/. Acesso em:
23 de ago. 2010.
3
Idem.
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Como critério de direção de arte, estão envolvidos a mídia utilizada, a atenção a
detalhes e acabamento, a originalidade estética e a tipografia, fotografia, cores, vetores.
Desse modo, todos os trabalhos passam por duas etapas de seleção antes da
publicação, tanto na revista impressa como no portal on line. E, de maneira jovial,
alertam:
Todos os aspectos de um trabalho pré selecionado serão discutidos pela
Zupi e pelo Saci (o mascote da Zupi – único membro que trabalha 24
horas por dia). Dependendo da decisão, o trabalho poderá ser publicado,
enviado de volta para ajustes, ou recusado."4
Explicam que um projeto deve tentar firmar-se como trabalho artístico e gráfico,
ter uma identidade consistente, ter coerência entre as mídias escolhidas, ser diferente e
inovador; podendo ser peça exclusiva ou extrato de trabalho antigo ou novo, ser
narrativo ou não narrativo, ser engraçado/ humorístico. Mas alertam: um trabalho não
pode aparentar ter sido realizado em dez segundos; ser uma montagem sem tema
comum, não deve ter sido veiculado em outras mídias.
Observa-se uma grande preocupação com a questão de propriedade e autoria
sobre as imagens publicadas, refletida nos Termos de Participação, que aqui
transcrevemos:
Para participar de qualquer área ou seção do site, revista, exposições e
eventos organizados pela Zupi você tem que estar de acordo com os
termos abaixo:
1. Todos os trabalhos veiculados pela ZUPI pertencem aos criadores da
obra (direitos autorais de propriedade), por isso os créditos de qualquer
trabalho sempre estarão juntos da obra. A Zupi apenas seleciona os
trabalhos e publica os mesmos com os créditos do artista.
2. Não roube, não use e não copie os trabalhos deste site.
3. Não atrapalhe e não perturbe os outros participantes.
4. Os materiais são de responsabilidade dos autores. Mesmo assim, todos
os trabalhos, entrevistas, colunas etc., antes de serem publicados no
site, passam sempre por uma supervisão para averiguar e remover
qualquer tipo de racismo, pornografia, ou conteúdo difamatório ou ilegal
(A Zupi considera este tipo de material totalmente ilegal e se reserva o
4

Disponível em: http://www.Zupi.com.br/index.php/site_Zupi/view/regras_envio_trabalhos/. Acesso em:
23 de ago. 2010.
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direito de remover estes conteúdos). Não envie nada que seja
difamatório ou ilegal, incluindo textos, vídeos, áudio e imagens.
5. Ao enviar um trabalho para a Revista Zupi você se responsabiliza que é
o único detentor dos direitos autorais das imagens utilizadas, ou no
caso do trabalho ter sido criado em grupo que os direitos pertencem ao
coletivo.
6. A ZUPI não cobra nenhuma taxa de participação e os artistas
selecionados têm seu(s) trabalho(s) publicados no site, revista impressa
e/ ou exposições organizadas pela Zupi, ganhando exposição gratuita e
respeito na imprensa, empresas do setor e possivelmente sendo
contratado para trabalhos freelancer no futuro.
7. A ZUPI não onera ou faz pagamentos para qualquer contribuição (como
a galeria da revista, capas do site, entrevistas, exposições, eventos e
outros projetos).
8. Todos os custos de impressão, distribuição e divulgação da revista Zupi
e seus projetos serão patrocinados pela própria Zupi e/ ou seus
parceiros.
9. Os participantes se responsabilizam e concordam que após o envio da
imagem original (em alta definição ou em arquivo digital) e seus devidos
créditos que a ZUPI está autorizada a publicar seus trabalhos na
Revista impressa, online e/ ou exposições.
10. Os participantes concordam que a ZUPI e seus parceiros não têm
qualquer responsabilidade perante perdas e danos, reclamações, ações
e pagamentos de direitos autorais que possam vir a acontecer após o
envio de trabalhos e publicação na revista impressa ou online.
11. Participantes não podem plagiar ou infringir os direitos de terceiros,
incluindo marcas registradas, trabalhos pessoais ou propriedades
intelectuais.
12. No caso de achar ou localizar conteúdos que você acredita ser de
propriedade de outro artista, favor notificar por telefone ou email a
ZUPI.5

5

Disponível em: http://www.zupi.com.br/site_zupi/view/direitos_autorais_e_termos_de_participacao/ .
Acesso em: 11 de jun. 2012.
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2.2. Os editoriais
Nosso objetivo, nesta seção é procurar apreender as impressões predominantes
nos editoriais, quase sempre influenciadas pelos fatos e acontecimentos conjunturais.
Com uma linguagem informal e sem afetações, o editor dirige-se a seu público,
igualmente jovem e "descolado" 6:
Imagine uma empresa focada em arte e cultura. O primeiro passo para
disseminar o conceito foi através da criação de um Portal online. O
segundo, mais ousado, foi criar uma Conferência de Design voltada à
criatividade: o Pixel Show. Referências, intercâmbio cultural,
conhecimento, proximidade com os artistas e pronto!... No ano de 2006, o
público da Zupi já estava formado, presente nos eventos e somando cerca
de 30 mil visitas por mês em seu Portal.
Imagine que essa ousadia da Zupi foi além, ao elaborar uma revista
independente sobre design e arte experimentais. Em apenas 10 edições, a
revista já selecionou mais de 400 artistas, 40 entrevistados, e milhares de
letras e cores... Some isso às centenas de pedidos, telefonemas e e-mails
de um público fanático por uma coisa muito simples: a reedição histórica
da Zupi #1.
Após tantas ousadias, a Zupi agradece ao público que toca estas páginas,
ocupa as cadeiras do Pixel Show, dança em nossas festas e pinta nossos
murais. Parece que as nossas preces (e a de vocês) foram atendidas!7

Ao relatar as dificuldades técnicas para imprimir a segunda edição, quando os
cartuchos de tinta não imprimiam a cor magenta, o editor credita a superação dos
problemas às qualidades e virtudes de "ser brasileiro: ter um jeito para tudo",
relacionando a arte às questões e problemas cotidianos e concluindo com um convite à
experimentação:
Nesta edição, procuramos pensar um pouco sobre essas questões
cotidianas, problemas que encontramos e esse lado humano que a arte
possui. Acreditamos que para um designer ser completo, precisa não só
de referências, mas de ter um pensamento, conceito ou visão sobre o que
acontece. Às vezes ele pode se tornar um humanista, um louco, um
6

Utilizando a mesma linguagem informal, "descoladas" são pessoas sociáveis, modernas, atuais, na
moda.
7
Allan SZACHER, Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, ano 3, Reedição especial n. 01, set. 2008.
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filósofo, um observador sincero, ou simplesmente um poeta que mistura
pensamentos com a loucura dos dias de hoje.
A Zupi #2 mistura tudo isso. Pitadas de fotografia, informação, ilustrações,
sonhos, conceitos, papéis, cores e pronto: o prato está delicioso!
Deguste.8

O editorial de novembro de 2006 esteve focalizado no Brasil, nas eleições gerais
realizadas nas esferas estadual e federal do Poder Executivo e Legislativo: presidente e
vice-presidente da república, deputados federais e um terço do Senado Federal;
governadores e vice-governadores e membros das Assembleias Legislativas. Assim, o
editorial trouxe algumas considerações sobre aspectos que poderiam ser considerados
para a melhoria das condições de vida e trabalho dos brasileiros:
Com mais de 4 anos do atual governo, esperamos que o investimento em
cultura e educação básica de qualidade para todos seja levado em conta e
também que a quantidade de impostos diminua, que os gastos do governo
sejam cortados e que os corruptos sejam presos. Talvez este desejo seja
uma utopia, mas enquanto isso, nós, artistas e designers faremos a nossa
parte: criando, inventando, fomentando e preservando o desenvolvimento
artístico deste país.
Isso pode soar como um manifesto pelo desenvolvimento do Brasil.
Porém, se verificarmos os últimos 5 anos, desde quando a Zupi virou
realidade, podemos acreditar que é possível ter uma pátria melhor e com
mais igualdade.
Arregacem as mangas e mãos à obra! 9

O tom confiante permanece nos editoriais, demonstrando seu otimismo quanto
ao futuro. Reconhece e valoriza a existência de artistas e profissionais que se dedicam
a produzir arte e gerar novas ideias, que, registradas, atingirão as próximas gerações.

8
9

Allan SZACHER, Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, n. 02, ago. 2006.
Idem. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, n. 03, nov. 2006.
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O início de nosso sonho já foi concretizado – fazer da Zupi um intercâmbio
cultural entre o Brasil e o mundo, promovendo artistas e os ajudando a
crescer profissionalmente. Desse modo, nossa vida também mudou,
tornando nossa missão e sonhos parcialmente cumpridos. (sic)10

O editorial da revista nº 6 (agosto de 2007) relata o início da distribuição da Zupi
para a Europa e América do Sul e a expectativa de ampliação para outros países do
mundo, o que vem de fato a acontecer na edição nº 14, a partir de agosto de 2009.
Há um tom de expressão sincera e espontânea de sentimentos e pensamentos,
relacionados tanto às dificuldades encontradas para a manutenção da loja Zupi online
como ao nível de qualidade pretendido e o oferecido pela empresa prestadora de
serviços gráficos. No editorial da edição nº 8 denominado "Sinceridade", assim se
expressa Allan Szacher:
Parece que é muito fácil 'enfiar a faca' em revistas independentes como a
nossa... Mas, da palavra independência, outras associações podem ser
feitas. É o estado daquilo ou daqueles providos de liberdade e autonomia.
E assim a Zupi deve permanecer por 2008 e pelos anos que ainda virão:
mostrando trabalhos artísticos de qualidade, sem outra filtragem que não a
estética pura. Pois, assim como escreveu Flaubert, a arte ainda deve ser
'de todas as mentiras, a que menos mente'. 11

O editorial de maio de 2008 (revista número nove) traz uma "Fórmula para a
originalidade" – que talvez seja o preocupar-se com aquilo que se está fazendo, ao
invés daquilo que se está mostrando – no qual o editor afirma que, caso vivessem em
nosso tempo, gênios atemporais como Da Vinci e Monet usariam:

10

Szacher, Allan. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI. São Paulo: Zupi Design e Editora, n. 05, fev.
2007.
11
________. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI. São Paulo: Zupi Design e Editora, n. 06, ago. 2007.
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Ferramentas como flikr12, participariam de exposições, criariam produtos,
suas próprias roupas, customizariam13 tênis. Ainda assim seriam criticados
por muita gente que não é capaz de entender ou mesmo oferecer uma
contraproposta de qualidade e diferente do que já existe. 14

A Zupi número dez (agosto de 2008) traz trabalhos de artistas que, segundo o
editor, expressam mundos inconscientes ou realidades que se tornam presentes
visualmente, levando os apreciadores da arte a mundos desconhecidos de aventura,
tristeza, magia e histórias. Para ele, "sonhos são os ingredientes que inspiram muitos
artistas", portanto, "cabe a cada um sonhar cada vez mais".
Tendo como tema "Máscaras caem", o editorial da 11ª edição refere-se- às duras
provas pelas quais um indivíduo passa ao apresentar-se sem disfarces. Vincula a
retirada de máscaras ao experimentalismo: "o único momento em que você pode
mostrar seu lado obscuro, suas traições e ingenuidades, sem que as pessoas tenham
que passar por provas e labirintos para descobrir tudo isso". 15
Saudando a chegada do ano 2009, o editorial da 12ª edição abre com
considerações sobre a crise mundial e a esperança na aptidão do primeiro presidente
afroamericano dos Estados Unidos para solucioná-la:
Nós da ZUPI torcemos para que isso seja possível, pois a crise já nos
atingiu, trazendo grandes dificuldades para a manutenção de uma revista
de nível e alta qualidade para o mundo dos artistas, desde o aumento de
preços do papel e das gráficas até dificuldades na busca de apoio,
anúncios e patrocinadores... 16

12

Segundo definição disponível em: http://www.baixaki.com.br/info/779-o-que-e-flickr-.htm, Flickr é um
jogo de pronúncia com a palavra flicker, que tem vários significados, todos relacionados à luz e alguns de
seus efeitos – surgiu no começo de 2004 como um serviço de armazenamento de imagens e comunidade
online desenvolvido a partir das mesmas ferramentas utilizadas no jogo Game Neverending. O sucesso
do site foi muito grande e o projeto do jogo foi deixado de lado. Hoje, além de imagens, no Flickr também
se encontram vídeos, serviços e uma plataforma para discussões entre grupos semelhantes à de
serviços de rede social. Acesso em: 24 de Ago. 2010.
13
Customizar é um neologismo utilizado para exprimir "personalização". É um termo que vem da palavra
inglesa “custom”, que significa "personalizado, feito sob medida". Toda vez que nos referimos a algo
como "custom", ou então adaptado à língua portuguesa como "customizado", estamos nos referindo a
algo foi personalizado de acordo com as preferências de alguém.
14
Szacher, Allan. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, n. 09, mai. 2008.
15
_______. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, n. 11, nov. 2008.
16
_______. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, n. 12, fev. 2009.
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Mas ainda assim, declara-se:
Estamos aqui firmes e felizes por começar mais um ano trazendo muitas
novidades, conteúdo e imagens espetaculares para todos, esperançosos
por uma rápida retomada da economia e trazendo muito trabalho para
todos nós do mundo das artes e cultura! 17

Retomando os princípios expressos no Manifesto, a edição de n.º 13 vem
assinada pelo diretor executivo Simon Szacher. Para ele, o total compromisso de
disponibilizar um espaço para que artistas do Brasil e do mundo exponham suas ideias,
abusando da criatividade, e, ao mesmo tempo, localizar futuras tendências e novos
talentos está amplamente confirmado na ilustração da capa. Realizada pelo Estúdio
Mopa & Amigos, representa vários personagens participando de uma corrida, que nas
palavras do diretor, é a corrida para conseguir efetivar os objetivos e a motivação em
expor o universo da Zupi ao mundo. Anuncia a criação da Zupi TV18, uma adaptação
para o audiovisual do conteúdo artístico e jornalístico realizado pela Revista Zupi.
Tempos Modernos Contemporâneos é o título do editorial da 15.ª edição do
periódico. Aqui, Allan Szacher cita o clássico filme (1936) de Charles Chaplin (1889 –
1977), e tece algumas considerações sobre Arte Contemporânea e suas características:
Um dos grandes desafios enfrentados pelos críticos de arte é o de
classificar o que é arte contemporânea e identificar suas principais
características. O uso de materiais inusitados e tecnológicos assim como
a reinterpretação de outros movimentos, como o Renascimento, o
Realismo, a Pop Arte e o Expressionismo, nos dão uma dimensão de sua
pluralidade, traço marcante de seu estilo. Mas afinal, o que seria arte
contemporânea?
Bom, não somos críticos especializados, mas buscamos cada vez mais
observar, pesquisar e estudar essa mistura de ideias e técnicas utilizadas
atualmente por consagrados artistas. Por isso apresentamos nessa edição
o surrealismo-pop de Ricardo Inbern e TurfOne, as estátuas de plástico do
interventor urbano Mark Jenkins e o pontilhismo tecnológico e detalhista

17

Szacher, Allan. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, n. 12, fev. 2009.
Disponível na Internet por meio do site da Zupi.TV: www.Zupi.tv e do site colaborativo FIZ TV:
(www.fiztv.com.br).
18
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do grupo eBoy... além de muitos outros trabalhos moderninhos – quer
dizer, contemporâneos. 19

O primeiro exemplar do ano de 2010, 16ª edição, traz no editorial a assinatura de
Clara Mazini, jornalista da redação da Zupi. O título é "Passe livre", e a editorialista
escreve sobre os artistas que transpõe as fronteiras da trivialidade ao realizar novas
incursões no mundo das artes. Destaca que, ao reunir nesta edição artistas do México,
Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Holanda, França e do Brasil no mesmo espaço,
"os sotaques podem até ser diferentes, mas a língua é definitivamente a mesma".

20

Retornando ao editorial na edição de número 17 publicada no mês de agosto,
Allan Szacher incentiva "as crianças que existem dentro de cada profissional criativo e
cada artista leitor da Zupi viajar mais ainda, criar novos personagens, novos mundos,
novos desenhos e novas histórias". O título "Eu ainda quero ser um herói" abrange o
propósito, expresso por ele, de "trabalhar cada vez mais empolgado por poder mostrar
todos os traços mágicos e sensacionais que existem por aí". E incentiva seus leitores:
"Imagine, leia, desenhe, pinte... faça o herói dentro de você se tornar real".

21

2.3 Organização em seções

A distribuição das seções na revista segue o mesmo padrão, com poucas
variações. A seção Carne Fresca é um espaço dedicado a novos talentos, estudantes
ou profissionais brasileiros que estão começando na área. As seções Portfolio, Artista
Convidado, Bate Papo e Perfil trazem entrevistas e exposição de trabalhos de
designers já conhecidos no mercado.

19

_________. Editorial. REVISTA DE DESIGN ZUPI, n. 15, nov. 2009.
Clara MAZINI, Editorial. ZUPI ART MAGAZINE, n. 16, fev. 2010.
21
Allan SZACHER, Editorial. Zupi ART MAGAZINE, n. 17, mai. 2010.
20
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A seção Portfólio é a que traz a maioria (oito) dos ilustradores das capas
(edições de número 01, 02, 04, 06, 08, 10, 15 e a 17 que teve duas capas, uma em
Portfólio enquanto que a outra integrou a seção Perfil); seguida da seção Artista
Convidado (cinco), abrangendo as edições número 03, 07, 11, 14 e 16; três ilustradores
participaram na seção Perfil – 05, 12 e 17 (duas capas); na seção Carne Fresca edição
09 um ilustrador, bem como um ilustrador na edição n.º 13, seção Bate Papo.
A seguir, tabelas da produção visual artística dos ilustradores que realizaram as
capas entre 2006 a 2010, organizadas pelas edições, a seção em que foi publicada,
autoria e nacionalidade.

Edição

Seção

Ilustrador

País

01

Portfolio

Os Gêmeos – Gustavo e Otávio Pandolfi

Brasil

02

Portfolio

Eduardo Recife

Brasil

04

Portfolio

Herbert Baglione

Brasil

06

Portfolio

Moira Hahn

08

Portfolio

Pulpo

10

Portfolio

Bruno 9li (Noveli)

15

Portfolio

eBoy

Alemanha

17

Portfolio

Felipe Bedoya

Colômbia

Estados Unidos
Argentina
Brasil

Tabela 1 – Autores das capas e nacionalidades, publicados em Portfolio (autores já conhecidos do
público).
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Edição
03

Seção

Ilustrador

País

Artista Convidado

Vick Muniz

Brasil

07

Artista Convidado

André Cypriano

Brasil

11

Artista Convidado

Dome

14

Artista Convidado

Molly Crabapple

Estados Unidos

16

Artista Convidado

Alberto Cerriteño

México

Alemanha

Tabela 2 – Autores das capas e nacionalidades, publicados em Artista Convidado – autores já
conhecidos pelo público.

Edição

Seção

Ilustrador

País

05
Perfil

Will Muray

Canadá

12

Perfil

Alex Gross

Estados Unidos

17

Perfil

Alex Ross

Estados Unidos

09

Carne Fresca

Yusk Imai

Brasil

13

Bate Papo

Collectivo

Brasil

Tabela 3 – Autores das capas e nacionalidades, publicados em outras seções: Perfil – entrevistas
com designers, Carne Fresca – novos talentos que surgem no cenário artístico e Bate Papo – conversas
ou entrevistas.

CAPÍTULO 3
ILUSTRAÇÕES DAS CAPAS:VERTENTES ARTÍSTICAS

Neste segmento nossa proposta é analisar as diversas técnicas e materiais
utilizados pelos artistas e designers das três primeiras edições da revista, de modo a
identificar suas vertentes artísticas e influências recebidas, entre outros aspectos. Os
trabalhos dos ilustradores das edições que se sucederam também serão abordados,
mas tão somente de modo a caracterizar suas ilustrações publicadas nas edições 4 a
17 da Zupi.

3.1 OsGêmeos

ZUPI
Edição especial (Reedição do
número 01, de Maio de 2006
em setembro de 2008).

CAPA

SEÇÃO – PORTFOLIO

OS GÊMEOS

A cidade como tela para Os
Gêmeos: Gustavo e Otávio
Pandolfi

Sem indicação de tiragem.
Tabela 04 – Edição 1, OsGêmeos

A ilustração dessa capa é uma reprodução de um trabalho de grafite realizado
pela dupla OSGÊMEOS que, entre 25 de outubro a 13 de dezembro de 2009 também
esteve presente na exposição Vertigem, no Museu de Arte Brasileira em São Paulo.
Nela podemos ver um personagem amarelo, característico dos trabalhos da
dupla, cujo estilo representa ao mesmo
tempo o bairro paulistano do Cambuci, onde nasceram e ainda moram, bem
como o interior do país, e em especial, o Nordeste.
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O personagem amarelo, sozinho em lugar nenhum, é magro e tem grandes olhos
tristes. Parece ser um menino, com pernas e braços muito finos, que segura seu
estilingue – que não tem um elástico característico, mas possui um fio muito longo, no
qual pousa um pássaro. É um pequeno pássaro livre, diferente das aves que estampam

Figura 7 – OSGÊMEOS.

a blusa do menino, onde podemos reconhecer duas galinhas e um filhote sobre uma
superfície verde. Podemos inferir que o contraste entre as aves domésticas do traje do
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menino e o pássaro – que pode alçar vôo a qualquer momento – seja uma referência à
infância desamparada de tantos brasileirinhos.
Do personagem amarelo só é possível ver parte do rosto, pois sua cabeça está
parcialmente encoberta com um tecido colorido. Na blusa do menino podemos notar
que o padrão estampado remete às telas de arame usadas para proteger aviários,
contrastando com a liberdade do pequeno pássaro. Cada peça da roupa que o menino
usa apresenta estampas diferentes, feitas com a utilização de moldes vazados –
técnica conhecida como estêncil – e são muito coloridas.
Para Gustavo e Otávio Pandolfi, OsGêmeos univitelinos:
Não temos nenhum tema específico no qual trabalhamos sempre. Os
temas são baseados na nossa vivência, em tudo o que interfere na nossa
vida, no dia a dia. Temos nosso mundo paralelo. Gostamos muito de
cultura regional, de festa junina, carnaval e de misturar coisas brasileiras
por isso procuramos por um pouco disso em nosso trabalho.
Tudo serve de inspiração, depende muito do dia, do humor, do que está
acontecendo ao nosso redor. A vida é uma inspiração, o que é ao mesmo
tempo bom e ruim. Não tem explicação, é algo que acontece na hora, dá
vontade de pintar e pintamos1.
A presidente do conselho de curadores da Fundação Armando Álvares Penteado
Celita Procópio de Carvalho2 considera que as imagens desenhadas e pintadas nos
muros resultaram no grafite, linguagem visual gerada nas ruas, alimentada por
referências da tradição popular e dos meios de comunicação: das informações da
história da arte e das soluções encontradas pelo autodidata, do universo erudito e da
cultura pop. A linguagem do grafite é constituída pela contribuição de cada autor
(anônimo ou nomeado) e característica de cada cidade.
Tudo começou no bairro do Cambuci. No começo dos anos 80 era bem
forte essa coisa da cultura hip-hop e tinha um pessoal em frente da casa
que ficava até bem tarde da noite dançando, ouvindo um som e
desenhando. E nós ficávamos brincando na rua, todos os dias, com os
caras. Brincando de carrinho, pondo fogo no lixo das vizinhas e os caras
dançando. Assim conhecemos também o hip-hop. Lembro que a primeira
1
2

Em entrevista a Paula Cohn, publicada na Revista Zupi reedição 001, página 13
Celita Procópio de CARVALHO in SILVA, Renato. Osgêmeos, p.03
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vez que vimos os caras grafitando na rua estávamos com nossos pais.
Quando saímos à noite, eles estavam pintando em frente à nossa casa.
Então falamos para nossa mãe: "Queremos fazer isso aí, compre um
spray". Ela comprou e com ele fomos descobrindo, inventando para ver
como é que era e deu nisso!3

Os Gêmeos do Cambuci começaram a grafitar os muros da cidade de São Paulo
ainda com 11 anos de idade, sob influência de grupos de hip-hop que se reuniam em
frente à casa que moravam – "tinha um pessoal em frente de casa que ficava até bem
tarde da noite dançando, ouvindo um som e desenhando. E nós ficávamos brincando
na rua, todos os dias, com os caras4". A possibilidade de divulgação maior surgiu em
1993, quando em visita à cidade, o artista norteamericano Barry McGee conheceu o
trabalho deles e passou a divulgá-lo no exterior. A possibilidade de dedicar-se
profissionalmente à arte foi o incentivo a que buscassem um estilo pessoal que
tornasse sua expressão reconhecida. Assim, eles obtém um traço bem fino em seu
manuseio com latas de spray, obtendo um sombreado que confere tridimensionalidade
aos desenhos. O efeito é obtido pela pressão leve de um bico de aerossol com orifício
pequeno, adaptado de outras latas. Aplicando o jato a uma curta distância conseguem
uma linha fina de contorno e a dispersão de pequenas gotas de tinta, que criam um
efeito de sombreamento. O uso da cor amarela para os personagens contrasta com o
tom vermelho escuro do contorno, o que dá um efeito de volume às figuras.
Ao observar a ilustração nosso olhar é levado a percorrer o personagem amarelo
e destacam-se as cores utilizadas. A cor vermelha do lenço que envolve a cabeça do
personagem é complementar às cores verdes de sua camisa, o tom vermelho escuro da
calça faz contraste com as flores amarelas estampadas em estêncil. O conjunto atrai o
olhar, estimulando uma observação que vai revelando aos poucos seus detalhes.
Definindo seu processo criativo, os dois artistas afirmam transformar aquilo que
aparece em seus sonhos. Para ele, ao nos permitir entrar nos seus sonhos, os artistas

3
4

Em entrevista a Paula Cohn, publicada na Revista Zupi reedição 01, página 13.
Idem.
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abrem-se às comparações que, a princípio sugerem a aproximação com o Surrealismo,
mas:
O real e o urgente, entretanto, logo se apresentam de maneira palpável
aos nossos olhos e nos afastam dos princípios de um movimento que se
apoia numa criação suspensa de quaisquer controles exercidos pela
razão. E essa que está ali brota do contato d'OsGêmeos com o mundo,
com as coisas e com tudo aquilo que nos provoca reflexão nesse
processo5.
Podemos também estabelecer semelhanças entre a arte dos dois irmãos com a
arte primitiva, enquanto considerada como expressão de artistas sem educação formal
(naif), pois eles permanecem autodidatas e não ligados ao ensino de arte em
universidades ou a fórmulas acadêmicas.

5

SILVA, 2009, p.08
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3.2 Eduardo Recife

CAPA

SEÇÃO – PORTFOLIO

EDUARDO RECIFE

Eduardo Recife, o poeta além
do designer

ZUPI
Edição 02, agosto de 2006
4000 exemplares
Julho/agosto/setembro

Tabela 05 – Edição 02, Eduardo Recife

Figura 8 – EDUARDO RECIFE
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Eduardo Recife é brasileiro, nascido em Belo Horizonte em 1981. No Atlas da
ilustração contemporânea ele fala sobre seu trabalho:
Desenhei desde pequeno. Na escola tinha cadernos cheios de desenhos
em vez de apontamentos. Usava uma caneta preta para tatuar meus
amigos. Quando me aborrecia desenhava em qualquer tipo de superfície...
Acho que é o que faço melhor. Também é a melhor forma que tenho para
comunicar coisas para as quais não encontro palavras6...

A ilustração que compõe a capa nos traz uma colagem de diversos elementos
gráficos – fotografias antigas (os braços da personagem, que pode nos remeter a um
ser feminino pela utilização de rendas, braceletes), interferências gráficas e ao fundo,
no alto à direita há um gráfico da constelação de Órion. Na ilustração, não é possível
visualizar um corpo: há um formato de ombros, realçados por uma faixa que enfeita o
decote do vestido. Ao invés de um rosto, vemos hachuras aparentemente feitas com
ponta seca, no estilo gravura, que também podem ter sido recortadas de outros
trabalhos gráficos. A mão esquerda da personagem deixa cair moedas de ouro,
enquanto em seu cotovelo direito vemos duas mãos esticadas, ávidas pelas moedas.
Apesar de identificarmos contornos humanos, não é uma pessoa específica, mas um
personagem que pode representar a riqueza (penteado exageradamente composto),
rendas, bordados e cetim nos trajes, braceletes de pérolas e pedras preciosas, que
distribui moedas de ouro a mãos vazias. Há uma faixa em sua "testa" que poderia estar
relacionada a alguma homenagem, medalha ou honraria recebida. O fundo da figura é
composto sobre um papelão verde manchado e desbotado, salpicado de pequenas
estrelas. Há recortes de flores, aves que voam, e parte de um instrumento de
navegação, talvez uma bússola. Sobre a composição observamos muitos rabiscos
feitos com lápis grafite – como se uma criança tivesse exercitado suas garatujas sobre
o trabalho. À esquerda temos o logotipo do saci e o nome da revista, que utiliza
tipologia do autor. E logo à direita, a Constelação de Órion. Podemos acreditar que o
personagem seja Bellatrix, uma das estrelas da constelação.

6

Yaiza NICOLÁS; Alessandro ZANCHETTA; Andrés FERNÁNDEZ, Atlas da ilustração contemporânea,
p. 160
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Figura 9 – Esquema da Constelação de Órion

Figura 10 – Ilustração da Constelação de Órion

A constelação de Órion. Após identificar as Três Marias torna-se fácil perceber o padrão, que forma uma
ampulheta. As três estrelas estão envolvidas por um trapézio formado por quatro estrelas de primeira
magnitude: Alfa de Órion (Betelgeuse), de coloração mais avermelhada, representa o ombro direito de
Órion. A seguir, Gama de Órion (Bellatrix) como o ombro esquerdo e Kapa de Órion (Saiph), o joelho. A
última estrela do trapézio é justamente a que está oposta a Betelgeuse – Beta de Órion (Rigel), uma
estrela que também se destaca, representando o pé direito de Órion.

Na mitologia grega, Órion era um gigante caçador, filho de Posseidon e de uma
mortal. Ele era amado por Artemis e odiado pelo irmão dela, Apolo. Ao fugir de um
escorpião enviado por Apolo para matá-lo, Órion entrou no mar, ficando apenas com a
cabeça visível. Apolo desafia sua irmã a acertar aquele alvo que se movia à distância,
no mar, e com sua excelente pontaria ela o atinge. Percebendo o erro a que fora
induzida, ela pede a Zeus para colocar Órion e o escorpião entre as estrelas: o gigante
usando um cinturão (composto pelas "Três Marias"), uma pele de leão, armado de uma
espada e de sua clava, acompanhado por Sírius, seu cão, fugindo de seu inimigo
escorpião.
Algumas informações visuais presentes no trabalho nos permitam estabelecer
alguns paralelos entre a personagem e o desenho da constelação. É possível traçar
uma reta entre o dedo indicador esquerdo da personagem e o ombro esquerdo da
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Constelação de Órion. O dedo possui brilho, assim como a estrela no céu – Bellatrix, a
Gamma Orionis), a terceira estrela mais brilhante da constelação de Órion, e a 27ª mais
brilhante do céu noturno. O nome Bellatrix é proveniente do Latim e significa "guerreira".
A estrela Bellatrix é uma gigante azul, e de acordo com Walnice Galvão (1997),
Bellatrix é a donzela guerreira que está no céu, estrela gama da constelação de Órion.
Ainda de acordo com a autora, ela:
É "filha de pai sem concurso da mãe, seu destino é assexuado, não pode
ter amante nem filho. Interrompe a cadeia das gerações, como se fosse
um desvio do tronco central e a natureza a abandonasse por inviabilidade.
Sua potência vital é voltada para trás, para o pai; enquanto ela for só do
pai, não tomará outro homem. Mulher maior, de um lado, acima da
determinação anatômica; menor, de outro, suspensa do acesso à
maturidade, presa ao laço paterno, mutilada nos múltiplos papéis que
natureza e sociedade lhe oferecem.7

Para Eduardo Recife:
Essas figuras são símbolos que ajudam a contar uma história... A maior
parte do meu trabalho lida com questionamentos de como perdemos a
pureza do coração e damos lugar ao poder, dinheiro, ganância e
corrupção. Esse tema me fascina: de como conseguimos transformar o
mundo nisto que vemos hoje nos jornais de todo dia. As flores são
símbolos de mudanças, crescimento, nova etapa, de uma beleza que está
por surgir, são um símbolo de esperança. 8

A personagem que ilustra a capa não tem olhos, como na maioria de seus
trabalhos, o que, para o ilustrador mostram o "afastamento do homem com seu EU, o
fato de não conseguirem enxergar as coisas como elas realmente são, uma cegueira
emocional e espiritual". 9
A grande visibilidade proporcionada por meio da divulgação de trabalhos na
internet, em sites próprios ou blogs de comunicação motivou a criação, por Eduardo

7

Walnice GALVÃO, A Donzela-Guerreira: um estudo de gênero, p. 11 – 12
Em entrevista a Julia Bolliger. ZUPI DESIGN, n. 02, ago. 2006, p. 29
9
Idem
8

66

Recife, do site misprintedtype10, que atualmente encontra-se na versão quatro,
disponível on line desde 1998. Teve início como uma maneira de divulgar as fontes que
ele criara, e posteriormente passou a divulgar também colagens e desenhos. Os
trabalhos divulgados, segundo informações do próprio site, são projetos e trabalhos
pessoais, e não encomendados por clientes. Nas palavras do próprio designer: "Chame
isso de design, ilustração, arte ou uma perda de tempo, para mim é terapia, um hobby e
o que me faz feliz. Espero que gostem deste lugar tanto quanto eu! Recife" (traduzido
do site citado).

Figura 11 – Página inicial do site de Eduardo Recife

Na abertura do site há uma ligação para "Perguntas frequentes", relacionadas à
utilização das fontes: instalação, distribuição e das ferramentas de design gráfico, como
pincéis (brushs); sobre as ilustrações – como dar a aparência de envelhecidas –
10

Disponível em: http://www.misprintedtype.com/v4/. Acesso em: 11 de jun. 2012.
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questão à qual responde: "Desculpe, mas não [há um tutorial]. Meu próprio conselho
seria para praticar e experimentar muito. Não há um plugin11 ou uma regra para fazer
essas coisas". As imagens que ele utiliza são provenientes de livros e revistas antigas
colecionadas pelo artista há muitos anos.
O trabalho do autor com tipografias diversas teve início em 1998, ao se deparar
com a possibilidade de criar alfabetos para o computador. Entre as influências
recebidas, ele aponta o norteamericano David Carson (nascido em 08 de setembro de
1954), designer gráfico conhecido pelo uso experimental de tipografia e um dos
designers gráficos mais influentes da década de 1990, cujo estilo, definiu a era da
chamada "tipografia grunge". Foi diretor de arte da revista de rock alternativo Ray Gun
(1992-5), que fez experiências que causaram grande impacto no design tipográfico das
revistas, desenvolvendo um estilo no limite da legibilidade.
Entre 1992 e 2000 foram editados 60 números da revista Ray Gun. Seu trabalho
é muito conhecido pela geração que cresceu com a revista Ray Gun e com o visual da
MTV.
Seu livro, O fim da imprensa, editado pela Chronicle Books (ISBN 0-8118-11999) publicado em 1995, tornou-se um dos livros mais vendidos de design gráfico no
mundo, com mais de 200.000 cópias em cinco línguas diferentes.
Outra influência sobre Eduardo Recife foi o designer gráfico britânico Vaughan
Oliver (nascido em 1957) conhecido por seu trabalho com design gráfico com a
gravadora 4AD, responsável pela criação da identidade visual de muitas bandas.

11

Plugin é um termo utilizado em computação para referir-se a módulos de sub sistemas ou de software
que enriquecem e ampliam ferramentas e usos de um programa de computador. Outros termos usados
para esses módulos: add-ons, extensões, snap-ins entre outros, de acordo com o fabricante. Estes
módulos possuem licenças de uso, ou seja, os direitos de propriedade são assegurados para prevenir
outras empresas de atuar no mercado fabricando o mesmo produto. Os plugins são usados para ligar os
produtos, que, autorizados pelo fabricante original, possibilitam melhoria e ampliação das funções
disponíveis.
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Figura 12 – Capas de diversas edições da revista Ray Gun

A 4AD Records é uma gravadora independente criada em 1979 por Ivo Watts-Russell e
Peter Kent no Reino Unido, fundada pela Beggars Banquet Records. Seu trabalho
preparou o terreno para a revolução gráfica dos anos 1980 e 1990. Seu impacto na
indústria da música pós-punk é reconhecido, bem como sua influência sobre uma
geração de designers que exploram as possibilidades de tipologias e de impressões.

Figura 13 – Página da gravadora 4AD
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3.3 Vik Muniz

ZUPI

CAPA

Edição 003
Nov/ dez/ jan 2006
15.000 exemplares

VICK MUNIZ

SEÇÃO
–
CONVIDADO
Vick Muniz:
pigmento

ARTISTA

açúcar,

lixo

e

Tabela 06 – Edição 3, Vik Muniz

Passei, então, a imaginar uma forma derivada de refugo, um dejeto
intermediário, que não fosse orgânico – e logo cheguei à sucata, com a
qual poderia brincar com a tradição de uma arte erguida de restos,
soldada em resíduos, algo muito comum nos estados americanos do
Arizona e do Texas. O reaproveitamento das sobras mundanas – na arte –
está associado ao mau gosto, e me interessava formular soluções que
extrapolassem essa expectativa.12
Com Imagens de sucata, busquei desbastar caminhos para um trânsito
mais útil, mais inteligível, para uma existência ética e civilizada – e assim
se justifica que essas obras sejam quase todas baseadas em
representações mitológicas13.

Os dois trabalhos de Vik Muniz selecionados para a capa da Zupi Design n. 03
são de 2006, e integram a série "Imagens de sucata", quando o artista inaugura sua
base de trabalho no Rio de Janeiro:
Segundo o artista,
(...) queria estabelecer uma relação ergonômica: que o expectador visse
uma cadeira e soubesse, pudesse imediatamente recriar o tamanho
habitual de uma cadeira – e o mesmo se aplicaria a um piano uma raquete
de tênis ou um pneu. Lidar com elementos que nos falassem diretamente
ao corpo e à memória física mais superficial, mais banal14.

12

Pedro Corrêa LAGO, 2009, Vik Muniz: obra completa 1987 – 2009. p. 546
Idem
14
Ibidem
13
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Figura 14 – Vik Muniz – Minotauro a partir de George Frederic Watts. Cópia
15
cromogênica digital (2006) Edição de 6 com 4 PAs 122,60 × 101,60cm
15

Observação: Cópia cromogênica digital é um processo de desenvolvimento de filmes para impressão
em cor que se tornou padrão quando o processo de revelação se tornou industrializado. O C-41 é o
padrão desenvolvido pela Kodak, mas também existem o CN-16 pela Fuji, o CNK-4 pela Konica, e o AP70 pela AGFA, sendo o modo de revelação fotográfica mais popular em uso nos dias de hoje. Os
laboratórios dispõem de máquinas reveladoras que fazem todo o trabalho químico de forma
automatizado, de acordo com o código da tarjeta do filme. Por isso podem revelar tanto um filme de
sensibilidade ASA 100 quanto um ASA1600, sem ter que cuidar manualmente do processo. A
automatização possibilitou a massificação da fotografia em todo mundo. Por isso hoje a revelação C-41 é
barata em relação aos outros processos, muitas vezes realizados de forma manual.
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Figura 15 – Vênus e Cupido, a partir de Corregio. Cópia cromogênica digital
16
(2006) Edição de 6 com 4 PAs
123,20 × 101,60cm

A capa e a contracapa apresentam como tema mitológico o Minotauro e a pintura
Vênus e Cupido, inspirados respectivamente em Watts (1817-1904) e em Correggio
(1494 – 1534). Para efeitos de estudo desta edição, a primeira abordagem fará
referência ao artista que realizou o trabalho da capa, seguindo-se uma breve

16

PA – Prova do artista, que representa uma porcentagem (geralmente 10% da edição) que o artista
separa para seu acervo.
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apresentação dos temas mitológicos, a seguir aos artistas citados que trabalharam o
tema e finalizando, o trabalho utilizando sucata de Vik Muniz.

3.3.1 O artista

Nascido em 20 de dezembro de 1961 em São Paulo, mora e trabalha em Nova
Iorque desde 1983, marco da década em que começou a expor seus trabalhos em
dezenas de mostras coletivas e individuais pelo mundo afora. Desde então, realiza
experimentos em fotografia, escultura e seu talento nato para a pintura tornaram seu
nome conhecido em vários países. Ele cria a partir da sucata, da comida doce, da
poesia amarga, do pensamento dolorido, do sonho perfeito, de tudo que torna sua arte
essencialmente única aos olhos do público e de uma crítica que dificilmente poderá
esquecê-la.
Em entrevista publicada na edição em estudo, Vik Muniz explica sua nova visão
de arte, que reúne objetos descartados que apresentam uma imagem quando vistos do
ângulo planejado:
As “Pictures of Junk” são criadas num enorme galpão nas docas do Rio
com ajuda de projetores de teatro, laser pointers e uma dedicada equipe
de jovens assistentes, em uma área aproximadamente igual a duas
quadras de basquete. O desenho, elaborado com toneladas de sucata,
não pode ser distinguido do chão, pois é distorcido anamorficamente – isto
é, é extremamente alongado e trapezoidal. Uma vez terminado o desenho,
é fotografado com uma câmera de 8 por 10 polegadas, de uma altura de
vinte metros e em um ângulo de sessenta graus. Com a perspectiva
corrigida pelo plano da câmera, vê-se imagens de personagens da
mitologia grega baseada em pinturas bastante conhecidas. A ideia de usar
deuses saindo do caos e do detrito foi uma forma de mostrar o “ideal”
como uma subtração, uma simplificação. Uma brecha aberta em meio a
nem sempre limpa ou útil complexidade real do mundo mortal.17

17

In Artista Convidado, ZUPI DESIGN, n. 03, p.19
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Além de inspirar-se em poemas ("Sugar Children"/ Ferreira Gullar), as
referências que Vik Muniz utiliza são:
Tanto a poesia, música, artes cênicas, cinema e pintura como também
tudo que é mundano como as formas, cores, aromas e sabores da
natureza, as conversas de rua, o delírio dos esportes, o pensamento
infantil, o amor, o sexo, tudo, mas tudo mesmo que existe, deve fazer
parte do universo que anima a alma do artista. Todo preconceito é uma
forma de ignorância. O artista inventa o mundo; as regras quem criam são
os críticos. 18

18

In Artista Convidado, ZUPI DESIGN, n. 03, p.20
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3.3.2 Mitologia Grega como tema de pinturas tradicionalmente reconhecidas

Figura 16 – George Frederic Watts, 1817 –
1904 – The Minotaur 1885. Tate Gallery,
Londres, Reino Unido

Figura 17 – Correggio (Antonio Allegri), 1494 – 1534
Venus and Cupid with a Satyr 1528. Museu do
Loouvre, Paris, França. 49.21 x 74.02 inch

O Minotauro foi concebido quando Pasifae, mulher do Rei Minos de Creta,
acasalou com um touro. Tem corpo de homem e cabeça de touro e era mantido no
Labirinto de Creta para onde, de nove em nove anos, sete jovens rapazes e sete
donzelas eram mandados em sacrifício. Em sua aventura mais celebrada, o herói
Teseu ofereceu-se voluntariamente em sacrifício, arriscando-se a morrer pela
recompensa da glória. Ele mata o monstro em seu labirinto e consegue encontrar o
caminho de volta com a ajuda de Ariadne que tinha lhe dado um novelo de fio para ele
ir desenrolando à medida em que fosse avançando, seguindo depois o fio até o início.
Navegaram até a ilha de Naxos, onde o deus Baco era adorado, mas o cruel Teseu
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abandona Ariadne na praia. Baco, incendiado de amor, acolheu-a entre os seus
companheiros. Ao regressar a sua casa, Teseu esqueceu-se de içar as velas da vitória
para avisar o pai de seu retorno são e salvo, fazendo com que Egeu, cheio de dor, se
atirasse ao mar (que em consequência disso, passou a chamar-se Mar Egeu). Teseu
subiu então ao trono de Atenas e foi um rei liberal e popular – mas sempre infeliz no
amor. Desposou a irmã de Ariadne, Fedra que enamorou-se de Hipólito, filho de Teseu
com a Amazona Antíope. Quando o jovem a rejeitou, ela disse a Teseu que ele tinha
tentado seduzi-la. Teseu procura ajuda com Posseidon para punir o rapaz, que foi
pisado até a morte por seus próprios cavalos.
Segundo a mitologia grega, Vênus, a deusa da Beleza e do Amor, nasceu das
gotas do sêmen de Urano que caíram no mar; o Nascimento de Vênus de Botticelli
(1484-86) mostra a deusa sendo transportada para a terra numa concha. Cupido,
também conhecido como Amor, era seu filho e do deus Ares (o deus da guerra). Logo
que nasceu, Zeus, conhecendo as perturbações que ele iria provocar, tentou obrigar
Vênus a se desfazer dele. Para protegê-lo a mãe o escondeu num bosque, onde ele se
alimentou com leite de animais selvagens.
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3.3.3 Artistas e temas representados

George Frederic Watts (1817-1904) foi pintor e escultor inglês vinculado ao
movimento simbolista, que tinha como meta maior a superação da visualidade
impressionista, científica, para uma visualidade espiritualista, transformando os
conteúdos por meio de alegorias e evocações clássicas. As imagens que têm origem
nas profundezas do ser humano encontram-se com as que vêm do exterior – "o quadro
é como uma tela diáfana através da qual se opera uma misteriosa osmose, se
estabelece uma continuidade entre o mundo objetivo e o subjetivo" 19
Em "O Minotauro" podemos observar uma interpretação simbolista da mitologia
clássica, a criatura não se deixa ver de frente, mas de perfil, seu olhar está perdido no
horizonte, olhando para um sol poente em busca de algo que não combina com sua
característica animal. O braço esquerdo, ou o lado sinistro que simboliza o inconsciente,
está apoiado de modo tenso em uma sacada – o Minotauro parece aguardar
ansiosamente por algo que ainda não se fez presente em seu horizonte. Assim como a
luz do dia em breve se tornará noite escura com suas sombras, temores e instinto, ao
escurecer ele também mergulhará na sua condição animal. Seu ombro e seu peito
ainda recebem a luz do entardecer, mas o restante de seu corpo, costas e pernas já
estão na sombra. Ao olhar para o sol, luz, conhecimento, podemos afirmar que ele se
vê preso dentro de sua condição animal. Apesar de ser o único representado na cena,
ele não é o personagem principal, ele dará lugar ao herói Teseu, que após superar as
dificuldades do labirinto e superar a força bruta do Minotauro libertará Creta de seu
domínio.
Corregio (Antonio Allegri da), 1494 – 1534, artista que além da realização de
pinturas em afresco com temas religiosos (Ascensão da Virgem no domo da Catedral
de Parma), produziu obras tendo como tema a mitologia, como Vênus e Cupido (1528).
Foi contemporâneo de Leonardo da Vinci, Michelangelo e de Rafael, entre outros.

19

ARGAN, 1993, p.83
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3.3.4 Vertentes e influências

No prefácio do catálogo raisonné de Vik Muniz, o bibliófilo e colecionador Pedro
Correa do Lago apresenta Crianças de Açúcar como o momento de mudança da
carreira do artista:
Com as Crianças de Açúcar, a obra deixava definitivamente de ser a
'instalação' do açúcar sobre uma foto que lhe servia de roteiro, e passava
a ser a foto da instalação. Na exposição de 1996, em Nova York, na qual
mostrou pela primeira vez esta série, não por acaso Vik apresentava cada
imagem ao lado de um frasco com o açúcar que havia sido usado para a
sua fabricação e com a fotografia de cada criança. 20

Figura 18 – Valentina, a mais veloz

Figura 19 – Valícia se banha em roupas de
domingo

Provava assim que a matriz era propositalmente efêmera. Deixava de existir
depois de fotografada, e tornava-se apenas, neste caso, o conteúdo simbólico do
frasco. O que passava a importar, o objeto de arte material, concreto, era a fotografia,

20

Pedro Corrêa LAGO, 2009, Vik Muniz: obra completa 1987 – 2009. p. 14
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que havia sido realizada no momento imediatamente anterior ao desaparecimento da
matriz:
Tão simples quanto possa parecer, essa idéia tal como Vik a propôs, era
nova. Até então ainda discutia-se e lutava-se pelo espaço da fotografia.
Não como arte – o que há décadas não era mais questionado -, mas a sua
forma de inserção na arte contemporânea". 21

Conforme suas próprias palavras: "Às vezes sinto que não sou um fotógrafo de
verdade, porque apenas uso a fotografia para documentar todo o resto do que gosto
verdadeiramente de fazer."22 Ele usa a fotografia tanto como material de base quanto
como instrumento para concretizar imagens não fotográficas ou, para "sintetizar
diversos elementos numa estrutura única." Numa espécie de materialização das
fotografias, o artista altera o que comumente se espera do meio fotográfico. Em suas
próprias palavras: "Meu trabalho questiona os elementos de ligação entre a imagem e o
real sem desacreditar um ao outro." Talvez então Vik seja na realidade um
"fotografador"23.
Segundo Lago, até os anos 1980 permanecia uma divisão bastante clara entre o
que era a fotografia e o que era a arte contemporânea em diversos meios, ainda que a
primeira estivesse inserida na segunda. Aos poucos, a distinção foi tornando-se cada
vez mais tênue, e os contornos e fronteiras foram se confundindo. Para ele, Vik, de
certa forma, abordou e desvendou o problema à sua maneira: uma proposta simples
que construiu não somente uma obra de grande alcance e imensa repercussão, como
trouxe para a arte contemporânea uma novidade conceitual ilustrada por imagens de
compreensão imediata – em vários níveis – por parte de um público muitas vezes
frustrado pela dificuldade repetida de acesso a muitos dos artistas atuais mais
consagrados. Ao fotografar suas instalações, Vik ao mesmo tempo as pereniza e as
destrói. Responde, na mesma ocasião ao suposto dilema fotografia versus arte. Ao
reproduzir a instalação, traz para a fotografia uma nova dimensão. E não apenas
aquela do registro de uma obra de arte não mais existente (comparável às fotografias
21

Pedro Corrêa LAGO, 2009, Vik Muniz: obra completa 1987 – 2009. p. 14
Idem
23
Ibidem, p. 15
22
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tomadas de hapennings na década de 1960), pois Vik agora atribuiu à fotografia outra
função paralela à fixação da realidade, e o meio torna-se o registro de uma fabricação
assumida como tal – o "real simulado".
A partir desse procedimento criado e usado preferencialmente pelo artista nos
últimos doze anos – desde Crianças de Açúcar –, as matrizes das diversas séries
passam a ser as variáveis, e a fórmula a constante. A matriz continua indiferente como
artefato de arte. [...] Mas não é na escolha dos materiais surpreendentes e nem mesmo
no seu uso criativo que está a principal importância de Vik, apesar de enorme prazer e
estímulo estético que tem provocado no observador – como no caso das imagens
recentes a partir de pigmentos, de quebra-cabeças, de papel, de sucata ou de lixo. A
importância está no que é constante em sua obra. Está no que o artista descobriu – e
que, mesmo não patenteado, só pode ser atribuído a ele. Consciente do caminho
aberto por esse achado, que inaugura um novo capítulo para a arte contemporânea. Vik
afirma: "Procurei encontrar e estabelecer uma linguagem visual que, embora individual,
pudesse ser compreendida por todos". 24
Ainda de acordo com suas palavras, o artista faz somente a metade da obra. O
observador faz o resto. Se assim for, a força de seu trabalho é justamente impelir o
espectador a fazer sua parte – quase obrigá-lo –, o que é raramente obtido pela
produção de muitos artistas atuais, quando o observador sequer se dá ao trabalho de
enxergar e "fazer a sua parte". Ele convida o observador a permanecer um pouco mais
de tempo diante de sua obra, e o anima a participar, coisa que o visitante de
exposições contemporâneas se desabituou a fazer.
A

utilização

pelo

artista

de

imagens

extremamente

conhecidas,

e

constantemente repetidas pela mídia – que fazem parte da cultura visual básica do
homem contemporâneo – é proposital. O que fascina Vik Muniz no observador de suas
obras é justamente o ato de reconhecer sem reconhecer. O espectador percebe uma
imagem familiar, mas é estimulado pela diferença: conhece de cor a Mona Lisa, mas
nunca a viu em manteiga de amendoim ou em geléia.

24

In Pedro Corrêa LAGO, 2009, Vik Muniz: obra completa 1987 – 2009
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Nas palavras de Lago, o artista exerce o privilégio de escolher suas imagens
preferidas como base para sua própria obra. Valoriza a arte do passado e a
homenageia em muitas de suas séries. Também recuperou a noção de imagem
figurativa, que prevalece na sua produção. Com isso, vale-se para sua obra presente do
somatório das obras do passado.
Ao encorajar o observador a reconstruir mentalmente os procedimentos que
consegue identificar na obra do artista; as imagens propostas se sujeitam à leitura.
Durante esse tempo em que o expectador realiza sua leitura a obra consegue exercer
sua sedução consentida, baseada na dúvida que as imagens levantam. Há uma derrota
do óbvio – e o observador estabelece um novo diálogo. "Minha primeira motivação para
fazer arte é a negociação com o observador sobre a maneira como nós percebemos o
mundo visual." 25
A abordagem sobre o trabalho realizado pelos ilustradores das capas das
edições 4 a 17 teve como meta observar tão somente os aspectos indispensáveis para
situar tanto os artistas como as ilustrações aqui reproduzidas. É importante enfatizar
que nosso objetivo na caracterização desses trabalhos restringe-se somente a
conhecer algumas peculiaridades tanto dos artistas como das peças que compõem as
capas das edições, anteriormente mencionadas, da revista.

25

In Pedro Corrêa LAGO, 2009, Vik Muniz: obra completa 1987 – 2009
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3.4 Herbert Baglione
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Herbert Baglione

Herbert Baglione, muito além do
graffiti

Tabela 07 – Edição 4, Herbert Baglione

Figura 20 – Ilustração de Herbert Baglione
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Brasileiro, durante muitos anos trabalhou com graffiti nas ruas de São Paulo,
tendo sido influenciado pelos trabalhos d'OsGêmeos e de John Howard26 entre outros
que o ligaram à pintura urbana, ilustrações e às artes plásticas.
Seu trabalho evita a utilização de "fórmulas", ou seja, de um estilo que tornasse
fácil obter bons resultados. Para ele:
Durante determinado tempo você trabalha até descobrir uma fórmula,
quando isso funciona, você descansa. Mas isso é muito pouco para o que
quero, e, no meu ponto de vista, é como a morte. Logo, para ter vida,
busco um pouco mais de conflitos. Só fazer parede é chato. Quando um
grafiteiro vai à rua, busca duas coisas: espaços visíveis e reconhecimento
pelo nome. Meu trabalho começou a mudar quando enxerguei o graffiti
não como algo para marcar meu nome, mas como uma janela para
entender o espaço urbano27.

É autor de pinturas, desenhos e fotografias, sendo que acredita que seu trabalho
(...) serve para entender a sociedade e para me entender. A arte tem certo
papel terapêutico e, além disso, tudo o que você passa torna seu trabalho
mais autêntico e rico. A arte, hoje, abre um campo muito maior de
entendimento. Muitos artistas não são os que fazem arte propriamente
dita, mas aqueles que têm uma bagagem de vida que torna especial
qualquer um de seus feitos. Com esse fator de mudar a vida das pessoas,
quando você consegue fazê-lo, já está fazendo arte28.
Utiliza tons cinzas em seus trabalhos e tons degradê29 que fazem analogias com
a frieza das pessoas. Os personagens que possuem ramificações são vistos por
Baglione como sombras e uma maneira de trabalhar os espaços urbanos. A constante
utilização de personagens obesos de informações e magros de interesse é usada como
uma crítica às pessoas que aparentam ser o que não são. Para ele, há um "excesso de

26

Ator, diretor e produtor estadunidense nascido em 1954.
In Portfolio, ZUPI DESIGN, n. 04, páginas 23 a 31
28
Idem
29
Degradê, do francês dégradé ou gradiente de cor, é uma sequência de tons contínuos obtida
acrescentando-se a cor branca e alcançando intensidades que podem fazer a transição entre tonalidades
mais suaves ou mais fortes (luminosas).
27
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informação: você se alimenta de tanta informação e não tem tempo de digeri-la e
transformá-la em algo30".
A ilustração da capa desta edição traz um personagem magro que possui uma
máscara na parte posterior da cabeça, como Janus, que pode ver o passado e o futuro.
O personagem segura uma figura em suas mãos e parece estar prestes a devorá-lo, o
que poderia ser uma citação da mitologia grega: Cronos, o pai tempo, que devorava
seus filhos à medida em que nasciam, para evitar ser destronado por algum deles.
Em seu site expõe literatura e poesia, unidas com fotografia e pintura urbana,
além de trabalhos comerciais. Ele explica que o escritor que mais alimenta seus
trabalhos é Albert Camus, além das poesias de seu irmão, que tem forte ligação com
seus trabalhos.
Seus trabalhos demonstram sua preocupação em realizar sua produção em
qualquer parte do mundo, por encontrar-se em constantes deslocamenetos.

30

In Portifólio, ZUPI DESIGN, n. 04, páginas 23 a 31.
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3.5 Will Murai
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Tabela 08 – Edição 5, Will Muray

Figura 21 – ilustração Wil Murai

SEÇÃO – PERFIL

O menino dos olhos da Marvel:
Will Murai
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Will Murai é paulistano, formado em Design Gráfico. Sempre foi muito
incentivado a desenhar, desde criança, por seus pais.
Seu trabalho caracteriza-se pela pintura digital, com uma técnica que torna suas
ilustrações tridimensionais, mas sem a utilização de sofwares que produzam esse
efeito. Com os desenhos e estudos feitos em papel, ele digitaliza suas imagens e
coloriza-as com os programas Corel Painter e Adobe Photoshop, a partir da escolha de
uma palheta de cores que dará o tom final da ilustração.
Já desenhou mangás e anime, que possuem traços bem mais simples, passando
a se interessar pela pintura digital, inspirado por Craig Mullins 31, Yannick Dusso32 e
Linda Bergkvist33.
Fez testes de coloração para editoras americanas, e foi contratado pela Marvel
Comics como colorista em diversos títulos: na minissérie Marvel Nemesis: Rise of the
Imperfects, que o levou à sua primeira edição do Incredible Hulk.
A ilustração dessa capa tem uma jovem como tema central olhando por uma
janela com uma expressão sonhadora. Podemos imaginar que ela esteja pensando em
alguém de quem goste muito, no vidro da janela embaçada ela desenhou pequenos
corações, um deles ferido por uma flecha.
"Fazer tudo isso como profissão me faz sentir realizado, mas não menos
ambicioso. Tenho sempre essa vontade de evoluir, aprender com as experiências
profissionais, aprimorar minha técnica". 34

31

Nascido em 1964, Craig Mullins é um pintor digital americano, tendo criado ilustrações para capas de
livros, cenários de filmes, videogames, cartões de jogos e colecionáveis.
32
Yannick Dusso é um designer americano que trabalha com efeitos visuais e arte digital cujas
ilustrações são inspiradas em ficção científica. Usa a técnica Matte Painting (representação pintada de
um cenário, ambiente, ou localização distante) que permite aos produtores de filmes criarem uma ilusão
de um ambiente que teriam um custo muito alto para ser produzido.
33
Artista independente da Suécia, uma das ilustradoras digitais cujo trabalho se destaca e impressiona
pela riqueza de detalhes minuciosos.
34
In Portifólio, ZUPI DESIGN, n. 05, p. 69
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3.6 Moira Hahn
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Figura 22 – ilustração Moira Hahn

SEÇÃO – PORTFOLIO
Moira Hahn e seu neo-japanismo
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Nascida em Boston, Massachussets (EUA), a artista plástica Moira Hahn não é
de etnia asiática, mas uma grande apreciadora da estética e da iconografia de algumas
formas históricas orientais. Para preservar a autenticidade cultural conta com ajuda de
uma amiga japonesa que verifica o seu trabalho e ajuda-a escrever, de forma a garantir
o respeito à cultura oriental.
Ela mesma define sua arte como um "neo-japanismo" com características
culturais híbridas:
Se repararmos em meu website, veremos que a maioria das minhas
obras, em uma linha histórica, não parecia particularmente asiática. Passei
a concentrar minha atenção nestes temas apenas há algum tempo, sendo
que pinto há 25 anos. Nos anos 90 cheguei a pintar dúzias de grandes
retratos de estilo ocidental, inclusive um autorretrato que fiz entre três
mandris, que é meu favorito. Não tento vender minha arte como asiática.35

A artista teve formação em arte desde criança, frequentando aulas de arte para
crianças no Museu de Arte de Baltimore, e cresceu cercada por arte asiática. Seu pai,
que servira o Exército da China durante a II Guerra Mundial, possuía muitas fotografias
e obras de artistas do leste.
A ilustração desta edição traz uma Raposa de Nove Caudas, em japonês
九尾の妖狐 (Kyuubi no Kitsune). É uma criatura sobrenatural, sendo kitsune a palavra
japonesa para raposa. São animais presentes no folclore japonês, que se caracterizam
pela inteligência e pelas capacidades mágicas que aumentam com sua idade e
sabedoria. Possuem a habilidade de assumir a forma humana e algumas histórias
mostram-nas como guardiãs fiéis, amigas, amantes e esposas. Têm também o poder
de acender fogo com suas caudas e com sua boca, além do poder de aparecer nos
sonhos e de criar ilusões. As Kyuubi no Kitsune são as raposas que chegaram aos
1.000 anos de idade, quando a cor de sua pelagem se torna prateada, branca ou
dourada. Segundo lendas tradicionais japonesas as caudas surgem a cada 100 anos.

35

ZUPI DESIGN, n. 6. Seção Portifólio, páginas 10 a 21
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3.7 André Cypriano
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Tabela 10 – Edição 7, André Cypriano

Figura 23 – Fotografia de André Cypriano

SEÇÃO – PORTFOLIO

André Cypriano
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André Cypriano, nascido em São Paulo, é um premiado fotógrafo, formado em
Administração de Empresas. Entrou para o mundo das artes em 1990 e decidiu
fotografar munido dos relatos da cultura informal da última década. Destes anos,
tornou-se conhecido pelos ensaios e livros místicos que concluiu, como séries sobre a
penitenciária de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro (O Caldeirão do Diabo – editora
Cosac & Naify); o povo de Nias em Sumatra (Nias – Pulando pedras); os rituais de Bali,
na Indonésia (Os Cachorros de Bali); as principais favelas do Rio de Janeiro e Caracas
(Favelas – A cultura da cidade informal); e as imagens chocantes da maior favela do
Brasil (Rocinha – editora SENAC).
Para ele, a fotografia preto e branco é uma interpretação da realidade:
Quando se faz uma foto preta e branca de qualidade, em papel de platina
gelatinoso, encontra-se tantas tonalidades do branco para o preto que a
imagem parece se transformar em colorida. Há muitas maneiras de se
expressar ao fazer uma foto preta e branco no laboratório que cada
pessoa passa sua mensagem de modo peculiar, de acordo com o
contraste, densidade e outros detalhes que envolvem o feitio de uma
imagem fine arts. Essa é a principal razão pela qual eu mesmo revelo
minhas fotografias36.

"Pai & filho" é o nome da imagem da capa, e foi uma imagem que se apresentou
enquanto o fotógrafo realizava seu trabalho na favela da Rocinha: "quando desenvolvo
um projeto, procuro pré visualizar o que quero documentar. Faço uma lista e saio em
busca das imagens. Mas o que realmente busco é o que chamo de "recheio do bolo":
imagens que estão no caminho entre o ponto A e o ponto B, imagens inusitadas".37

36
37

ZUPI DESIGN, n. 7. Seção Artista Convidado, páginas 20 a 29
Idem
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Pulpo e seus 8 tentáculos

Tabela 11 – Edição 8, Pulpo

Figura 24 – Arte, Pulpo
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Fernando Hereno, o Pulpo (polvo) é um ilustrador nascido em 1978 na
Argentina e seus trabalhos apresentam traços complexos e cheios de detalhes.
Segundo palavras do próprio artista, seus trabalhos são conceituais38 e transitam
entre os estilos graffiti e os desenhos animados. Já trabalhou com design e produção
de jogos, além da ilustração e do graffiti.
Suas influências nas ilustrações são de Juan Weiss e Diego Misina. E também
artistas como McCracken, Rocambole, Kay Nielsen e John Kricfalusi. Segundo Pulpo:
Meu estilo é uma mescla do graffiti às séries animadas que via quando
criança. Também há um forte conteúdo de sexo, caos e realidade. Por
outro lado, trabalho com algo de barroco, pela quantidade de informação
que está mais relacionada aos quadros clássicos do pintor holandês El
Bosco. Como designer, gosto de ter uma paleta cromática delimitada ou
gerar um conceito a partir da cor. Acho que está mais associado a utilizar
uma técnica simples, amena e conhecida por todos. É o mais simples do
design que sempre tive à mão: fibras, papel e alguma cor. É levar os
desenhos do caderno às lâminas grandes sem perder esta relação estreita
com os materiais simples.39

Seu trabalho publicado na capa é repleto de imagens aparentemente caóticas e
desconexas, mas por meio da observação percebe-se que seus traços, com aspecto
melancólico e expressivo, exibem conceitos complexos de serem compreendidos,
que parecem remeter ao inconsciente, ao Surrealismo. Utiliza somente a cor
vermelha, além de inúmeras texturas em preto.

38

Para a arte conceitual, vanguarda surgida na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 1960
e meados dos anos 1970, o conceito ou a atitude mental tem prioridade em relação à aparência da obra.
O termo arte conceitual é usado pela primeira vez num texto de Henry Flynt, em 1961, entre as atividades
do Grupo Fluxus. O artista defende que os conceitos são a matéria da arte e por isso ela estaria
vinculada à linguagem. O mais importante para a arte conceitual são as ideias, a execução da obra fica
em segundo plano e tem pouca relevância. Além disso, caso o projeto venha a ser realizado, não há
exigência de que a obra seja construída pelas mãos do artista. Ele pode muitas vezes delegar o trabalho
físico a uma pessoa que tenha habilidade técnica específica. O que importa é a invenção da obra, o
conceito,
que
é
elaborado
antes
de
sua
materialização.
Disponível
em:
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbe
te=3187. Acesso em: 17 de jun. 2012.
39

In Portifólio, ZUPI DESIGN, n.8, páginas 10 a 17

92

3.9 Yusk Imai
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Tabela 12 – Edição 9, Yusk Imai

Figura 25 – Ilustração de Yusk Imai

O trabalho que ilustra a edição 9 da revista é de Yusk Imai, descendente de
japoneses, nascido nos Estados Unidos e criado desde pequeno em São Paulo:
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Formas orgânicas misturam-se com figuras humanas deformadas. O
intuito é gerar uma variação de texturas e ornamentos que preencham
cada espaço da tela de maneira organizada. As características presentes
nas obras de Yusk trazem à tona um ar de “surrealismo oriental”.
Influência de Dali, Miró, Mangás? É quase certo que sim. Mas diria o
artista: “Meu desenho é minha situação, meu psicológico, minha maneira
de me apresentar. Quer conhecer-me? Olhe para o que pinto”. 40

Seu traço desenvolveu-se no curso de Design Gráfico tendo também recebido
influências da arte urbana – grafites, o que o motivou a buscar um diferencial artístico.
A partir de recortes de seus próprios desenhos e da colagem sobre papel,
percebeu algumas das características que seriam marcantes em suas obras: a
ornamentação e o uso de texturas. Tais técnicas foram evoluindo à medida em que
passou a buscar mais referências artísticas. “A partir do estudo de alguns artistas de
estilo ornamental, fui aprendendo a ordenar os elementos na tela.”
O dono de uma galeria de arte em Berlim mostrou interesse em comprar quatro
de seus quadros: “Imaginei que ele fosse me oferecer uma ‘merreca’ pelas obras e
desinteressar-se caso a negociação não evoluísse. Mas o resultado foi satisfatório e
seus quadros finalmente foram expostos em uma galeria internacional."41
Membros do Instituto Manabu Mabe, de São Paulo, também optaram por investir
no artista, e foi firmado um contrato de dez meses, sendo que no final de 2007
aconteceu sua primeira exposição.

40
41
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Bruno Noveli

Macaco, homem, 9li

Tabela 13 – Edição 10, Bruno Noveli

Figura 26 – Ilustração de Bruno Noveli
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Preto e Branco são o raciocínio do desenho puro: é sim e não, o contraste.
Quando comecei a desenhar, trabalhava só com a linha e o quanto
conseguiria desenvolver o desenho só com ela. Percebi que o preto e o
branco são bons para mim, visto que uso muitas texturas e
preenchimento. Quando preencho a folha inteira, tenho a impressão que o
desenho está expandindo da folha; gosto que tenha essa impressão de
infinito. As cores estão vindo gradativamente. Sinto-me completamente
livre ao criar e procuro trabalhar no que me faz mais completo e profundo.
Se olhares minha primeira série de desenhos até a última – Meta, que
estou produzindo agora – verás uma evolução evidente e por mais que
meu trabalho seja graficamente reconhecível há uma evolução notável. 42

A imagem desta edição remete aos ferozes guerreiros do Japão feudal, os
samurais e ao seu poder e força de intimidação. Existem muitas representações de
poder – da face do capacete saem dois pares de presas, como de elefantes, o
personagem parece estar envolvido em chamas e seu aspecto pode ser considerado
assustador.

Figura 27 – Samurai em armadura, 1860.
Fotografia de Felice Beato.

Bruno Noveli utiliza referências simbólicas de muitas culturas, construindo uma
mitologia própria, bem como seu imaginário.
42
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Tabela 14 – Edição 11, Dome

Figura 28 – Ilustração de Dome

SEÇÃO – ARTISTA
CONVIDADO
Dome: there’s no guy like
Dome
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Christian Krämer, (Dome) nasceu na Alemanha em 1977, na pequena cidade de
Karlsruhe, perto da França. Para ele, as pessoas usam máscaras por diversas razões,
como: auto proteção, vaidade, ilusão, identificação pessoa, adaptação e descoberta
pessoal. "Quando cai essa máscara, todas as pessoas são iguais." 43
A vestimenta que pinto sobre os personagens está sobre a superfície para
apresentação. Seu opositor deve estar nu para ver de verdade. Devemos
perder nossas roupas para notar que todos são nada, como você. Todos
cozinham com água, não há nada de especial entre pessoas pobres ou
ricas. As ricas apenas tiveram sorte de crescer em um sistema melhor, ou
melhor na superfície. Mas ao final de tudo, somos os mesmos. Você pode
ser visto em minhas imagens, sob a forma de flautista. Um flautista é
representado como um pastor, uma pessoa que pode guiar-nos para fora
daquela situação. Pássaros são representados como uma perspectiva
divina, uma possibilidade de olhar sob diferente ângulo.44

Aos 18 anos (1995) teve seu primeiro contato com o graffiti, por meio do
movimento breakbeat, passando a fazer rascunhos e aplicando por toda a sua
vizinhança, juntamente com alguns amigos.
Passou a utilizar o nome Dome em 1998, ao iniciar a pintura com a ideia de
máscaras e a perspectiva espiritual, percebeu que um dome [domo] é um telhado de
casas religiosas, concluindo que o nome combinava.
A ilustração da capa desta edição é repleta de detalhes e personagens que
podem ser robôs. Há três personagens principais, sendo que o central, maior, remete a
uma figura de maternidade. Seu olhar amoroso envolve o segundo personagem, que
mantém um pequeno pássaro preso com uma espécie de coleira, que o impede de
voar. O terceiro personagem é um flautista, talvez o personagem que possa conduzirnos para fora desse ambiente.

43
44
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Surrealismo photoshop de Alex Gross

Tabela 15 – Edição 12, Alex Gross

Figura 29 – Ilustração de Alex Gross
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Os trabalhos do norte americano Alex Gross são realizados usando computação
gráfica e misturam personagens e épocas, seres imaginários e reais, acrescentando
uma atmosfera de surrealismo e mistério à sua arte.
Afinal de contas, quero que meus quadros pareçam estranhos e familiares
ao mesmo tempo. Quero que sejam vistos como um sonho interessante
que você teve, mas que não sabe o que significa. 45

Seu primeiro livro “The Art of Alex Gross” foi lançado pela editora Chronicle
Books, em 2007, com 160 páginas sobre os primeiros 8 anos de sua carreira, e ele
planeja um outro livro que englobe todo o trabalho feito recentemente: “Gostaria de
fazer outro livro. Passo muito tempo jogando com idéias quando estou fazendo esboços
e geralmente descubro os elementos mais importantes nessa fase, mesmo antes de
pintar.” 46
Em 1998, em viagem ao Japão, experimentou um novo tipo de pintura que
mesclava imagens orientais aos elementos antigos aplicados em suas colagens digitais.
Esse foi o começo de sua exploração em artes plásticas e dentro de um ano, já estava
expondo em galerias.
A arte que ilustra a capa apresenta todos os elementos citados: personagens
orientais frente a um cenário de destruição, uma cidade em chamas. Há um
personagem masculino que possui uma coroa. Em sua mão esquerda ele segura um
chifre de unicórnio com uma estrela iluminada em sua extremidade. Uma personagem
feminina usando um traje tradicional japonês segura com cuidado um polvo rosado,
parece mesmo acariciá-lo. Um dos tentáculos do polvo está no bico de um grande
pássaro, de quem só é possível ver a cabeça. Completando a cena, há um soldado
que segura um binóculo. Os personagens estão de costas para a cidade que arde em
chamas. O personagem masculino olha fixamente para a mulher, que, como o
soldado, tem seus olhos voltados para um ponto fora da cena. O pássaro parece ter
sido inspirado nas pinturas de pássaros feitas por Hieronymus Bosch (1450 — 1516).

45
46
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Figura 30– Ilustração de Colletivo

SEÇÃO – BATE PAPO
Colletivo falando francamente
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O Estúdio Colletivo foi fundado em 2003 pelos sócios Marcelo Roncatti, Fábio
Couto, Vanessa Queiroz e David Bergamasco. É um estúdio multidisciplinar que atua
nos mais diversos segmentos do design.
Começou como um grupo em uma faculdade. Quando abriram o estúdio, sabiam
que seria necessário abdicar dos salários para investir inicialmente num espaço para
alugar. Segundo eles, em entrevista a Julia Bolliger47, tiveram a ideia de criar um
portfólio das coisas em que realmente acreditavam e gostavam. A empresa começou
com alguns clientes, mas ainda sem montar uma peça gráfica que traduzisse o que o
estúdio queria fazer.
De acordo com informações obtidas em sua página na internet, para o
Colletivo:
A arte não tem que ser só inspiração. Não basta ter o que expressar, é
preciso saber quais ferramentas, técnicas e meios melhor servem a cada
mensagem e ter o conhecimento teórico para fundamentar cada decisão.
A comunicação não tem que ser só cerebral. De nada valem o
planejamento e a estratégia se o objeto a ser transmitido não emocionar.
E para gerar emoção, deve obrigatoriamente ser criado com
sensibilidade, sentimento.
O design não tem que ser só inspiração. Pode ser inspiração e teoria.
Cérebro e emoção. Comercial e experimental, imagem, texto e
movimento. Desenho, fotografia, animação, moda, internet e tudo mais
que couber na arte. 48

Para a ilustração desta edição, foi feita uma composição utilizando massa de modelar
como material. Vários atletas estão correndo, prestes a passar a fita de chegada. O
corredor que está um primeiro lugar usa um cachimbo, do qual sai uma fumaça
laranja sobre a qual está o nome da revista, também modelado e tem uma braçadeira
na qual se vê o número da edição, 13.

47
48
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Tabela 17 – Edição 14, Molly Crabapple

Figura 31 – Ilustração de Molly Crabapple
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Jenifer Caban, nascida em 1983 nos Estados Unidos assina seu nome como
Molly Crabapple. Atua em diversas áreas, é desenhista, empreendedora, ex-modelo,
dançarina burlesca e celebridade nova-iorquina. Em 2005, em Nova York ela criou Dr.
Sketchy's, um movimento alternativo de desenho que existe em mais de cem cidades
do mundo. A sucursal paulistana foi implantada no Brasil pelo empresário Eduardo S.
Janiszewski em 2008. A edição realizada no Pixel Show de 2010 teve um público de
1500 pessoas.
Os eventos Dr. Sketchy's Anti Art School são realizados em baladas,
festas, casas noturnas, restaurantes, eventos e outros locais, o que já é
um grande diferencial do tradicional, Você poderá desenhar modelos e
atores profissionais com figurinos sofisticados, ouvir boa música, beber e
comer, relaxar e ainda ter à disposição artistas monitores mais experientes
para sanar qualquer dúvida e auxiliá-lo em seus objetivos com o desenho
ou pintura.
Além de tudo isso você ainda concorre a prêmios interessantes através de
mini concursos prá lá de curiosos, ganha brindes, se diverte muito e ainda
assiste a uma atuação artística. Se isso tudo ainda não basta para você
então ainda tem mais, você tem toda liberdade criativa nas sessões para
representar do seu jeito.
Nos desafios e concursos iremos vez ou outra solicitar algum elemento de
criatividade, postura essa também rara em sessões de modelo vivo.
Geralmente em práticas de sketch com modelo vivo há uma grande
preocupação com a anatomia, no Dr. Sketchy's você é livre de obstáculos
técnicos, e a preocupação é como você "vê" e o "retratar da alma".
Seja você um mestre na arte, um artista profissional ou mesmo totalmente
leigo, os eventos Dr. Sketchy's irão acolhê-los por igual, sem preconceitos
ou imposições. Venha desenhar conosco, se divertir, ouvir boa música e
se relacionar com pessoas incríveis. Traga seus amigos, os inimigos,
parentes, namoradas(os), maridos, esposas e quem quiser. 49

A ilustração para esta edição é o desenho de uma mulher afrodescendente, com
trajes e penteado semelhantes aos usados na corte francesa do século XVIII. Entre
seus cachos há o desenho de muitas mulheres com roupas contemporâneas,
acenando, lendo, e elas se caracterizam por não ter olhos. Há alguma semelhança
entre o desenho da capa e a personagem Xica da Silva, do filme de 1976, dirigido por
Carlos Diegues com a atriz Zezé Motta como protagonista.
49
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Tabela 18 – Edição 15, eBoy

Figura 32 – Ilustração eBoy
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Kai Vermerhr (nascido na Venezuela, ainda criança foi morar em Berlim), Steffen
Sauerteig e Svend Smtai (nascidos na parte oriental de Berlim, Alemanha) são os eBoy,
os arquitetos e engenheiros das cidades grandes, vivas e coloridas, construídas pixel50
por pixel, ponto por ponto. Para isso, recorrem a uma grande base de dados onde
armazenam desenhos de carros, barcos, prédios, ônibus e parques que são adaptados
à montagem das eCity, paisagens urbanas erguidas pelos três artistas alemães através
da divisão de tarefas.
A marca eBoy foi criada em 1997 e cada um desempenha, individual e
simultaneamente, as mesmas funções dentro do grupo. Sua inspiração para a
construção das eCity vem do cotidiano. Supermercados, natureza, livros, TV, parques...
Para eles, cada local tem o seu interesse particular e pertence a um circuito implícito e
a possibilidade de transportar objetos e coisas para seu mundo virtual é considerada
por eles como a parte divertida do trabalho.
Utilizam como ferramentas (até novembro de 2009): OS X, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Google Sketchup, Google Gmail, iChat, Sordpress,
Ffffound! Textmate, Campfire, Backpack e algumas outras. Para a base de dados,
utilizam o Adobe Bridge, e para o pixeling recorrem à ferramenta da caneta (Pen tool)
do Photoshop.
A cidade que ilustra a capa é bastante colorida, movimentada e caótica. É
possível observar grandes edifícios comerciais sendo que em alguns, existem
outdoors que parecem estar escritos em japonês. Existem muitas pessoas nas ruas, e
numa passarela de pedestres, cada um cuidando de seus afazeres, portando caixas,
guarda-chuvas, bolsas, tirando fotos, varrendo a rua. Dois automóveis estão parados
para a travessia de pedestres, enquanto um grupo de artistas nuas fazem seu show.
No céu, sobre os edifícios, dois homens envoltos em chamas voam. Sobre alguns
edifícios existem raposas e uma (imensa) dobradura de cegonha.

50

Um pixel é considerado como o menor componente de uma imagem digital. A palavra é formada pela
junção de Picture e Element, ou seja, elemento de imagem. Pix é a abreviatura em inglês para picture.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pixel. Acesso em: 18 de jun. 2012.
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Tabela 19 – Edição 16 Alberto Cerriteño

Figura 33 – Ilustração de Alberto Cerriteño

107

Nascido no México, mora atualmente nos Estados Unidos. Influenciado por seu
pai, desenvolveu um apurado senso de apreciação direcionado para a ilustração e para
as artes visuais.
Seus trabalhos retratam personagens imaginários com muitos detalhes, cores e
texturas. São figuras suaves, de sonhos, nas quais ele utiliza texturas e camadas
orgânicas para dar cor e forma ao trabalho. Cada ilustração é limitada a uma paleta de
cores reduzida, e experimenta com uma diversidade de tons e gamas. O resultado final
é muito colorido, dentro de uma paleta de cores limitadas, o que atribui personalidade e
individualidade a cada uma. O formato dos desenhos não são complexos e transmitem
uma impressão de alegria e otimismo.
Em 2005, passou a publicar suas ilustrações no Flickr, descobrindo uma
comunidade ativa de artistas. A partir dessa exposição, começou a participar em
projetos colaborativos de ilustrações e recebeu convites para exposições e entrevistas
em mídias online. Toda essa promoção aumentou suas chances de realização de
projetos comerciais e em 2008 tornou-se ilustrador freelancer.

O designer fala sobre seu trabalho:
Acho que meu trabalho possui um toque vindo da tradicional arte
mexicana, mas devo dizer que essas características são criadas de modo
quase inconsciente. Para ser honesto, não é minha intenção criar um
trabalho artístico baseado no folclore ou na arte tradicionalista, mas fico
muito feliz, por, de um modo ou de outro, essa sensação ser transmitida
às ilustrações. Afinal, cresci rodeado por toda gama de cores
contrastantes e gráficos decorativos que, mesmo em um local moderno
como a Cidade do México, são notados o tempo todo. Se hoje todas essas
sensações fazem parte do meu trabalho é simplesmente uma feliz
coincidência. Ocorreu tão naturalmente; acho fantástico!51

51
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Suas maiores influências são de Mary Blair52, Charles Harper53, Jim Flora54,
David Weidamn55, Alice e Martin Provensen56.
Tendo como ponto de partida pessoas e situações reais, seus personagens
representam sentimentos, emoções e atitudes das pessoas ao seu redor, que ele
transforma em personagens ou criaturas fora do contexto original: "divirto-me moldando
o lado otimista das coisas e faço caricaturas de algumas situações que talvez não
fossem tão agradáveis na vida real. De algum modo, esse exercício de ilustração
funciona como uma espécie de autoterapia para enfrentar a vida... Não tenho
certeza."57

52

Mary Blair (1911 – 1978). Artista norteamericana que trabalhou na Walt Disney Company onde
produziu arte conceitual de filmes como Alice no país das Maravilhas, Peter Pan e Cinderela.
53
Charley Harper (1922 – 2007). Conhecido por suas ilustrações estilizadas, cartazes e ilustrações de
livros. Em um estilo que chamou de "realismo mínimo", Charley Harper capturou a essência de seus
temas com menor número de possíveis elementos visuais: formas, combinações de cores, padrões e
texturas.
54
Jim Flora (1914 – 1998). Ilustrador americano consagrado pelo seu desenho no estilo cartum, por volta
dos anos 40 e 50. Realizou ilustrações comerciais nas décadas de 60 e 70.
55
David Weidamn iniciou sua carreira nos estúdios de animação e esteve envolvido na criação de muitos
clássicos animados, incluindo Mr.Magoo, Gerald McBoing Boing e Contos de fadas fraturados.
56
Alice e Martin Provensen eram casados e eram escritores e ilustradores de livros infantis até a morte
dele, em 1987. Alice continua a trabalhar como ilustradora.
57
Edição 16 da revista Zupi. Seção Artista Convidado, páginas 22 a 31.
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Tabela 20 – Edição 17, Alex Ross

Figura 34 – Ilustração de Alex Ross

SEÇÃO – PERFIL
Alex Ross: o Super-Homem
dos quadrinhos
Alex Ross: the Superman from
the comics
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Alex Ross, nascido em 1970, é pintor de histórias em quadrinhos há mais de 18
anos e é reconhecido pelo público pelo realismo fotográfico de seus desenhos. Não
utiliza recursos de tecnologia para seus trabalhos, e prefere usar pincéis e aquarela.
Trabalhou durante muitos anos na DC Comics e na Marvel, gigantes no segmento
Comics.
O Super Homem, que ilustra a capa, é seu personagem preferido, sendo ele o
artista responsável pela modernização das características do heroi. Quando o artista
era ainda um menino, o desenho do personagem no estilo cartum feito por Joe Shuster
e Max Fleischer causava-lhe uma forte impressão. Sua versão do heroi com olhos
semicerrados e corpo espesso foi uma abordagem que funcionou, agradando a maior
parte das pessoas.
O artista realiza ainda pinturas de capas e contribui na elaboração de histórias de
muitos dos projetos que ajudou a criar: A Tocha, para a Marvel Comics, e Project
Superpowers, para a Dynamite Entertainement.
Dentre a nova geração de ilustradores, ele considera especialmente talentosos:
Paolo Rivera, Adi Granov, Daniel Acuña e outros ótimos artistas que tanto o animam
quanto intimidam.
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Tabela 21 – Edição 17, Felipe Bedoya

Figura 35 – Ilustração de Felipe Bedoya
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Para o artista colombiano nascido em 1987, as crianças podem ser meigas e
divertidas, mas também maldosas e inconsequentes. Com o trabalho pautado no
universo infantil, as obras de Felipe Bedoya possuem cores chamativas e temáticas
mágicas, mas suas pinturas são também repletas de sarcasmo e malícia.
A arte Lowbrow, e aqueles que nela se destacam, é a que exerce maior
influência no trabalho de Felipe Bedoya, ou seja, artistas que mostram situações
desagradáveis e crianças que aparentam ingenuidade e doçura em situações
perturbadoras: Kathie Olivas, Ray Caesar, Scott Musgrove, James Jean e Mark Ryden.
Os termos lowbrow, middlebrow e highbrow são usados frequentemente nos
Estados Unidos para classificar obras de artes. Lowbrow58 é a palavra utilizada para
descrever um movimento underground de artes visuais popular e muito difundido, que
surgiu na área de Los Angeles no final da década de 1970. Tem origens na cultura de
massa – no mundo dos comics, na música punk, e em outras culturas alternativas. É
conhecido também como "surrealismo pop". Em oposição, a highbrow representaria a
alta cultura, obras sérias e profundas. No entanto, podemos considerar que a
classificação de trabalhos expressivos em alguma dessas faixas reflete ideias pré
concebidas e pouca disponibilidade para aceitar novas manifestações expressivas.
Sobre seu trabalho, Bedoya diz:
Todos nós temos estereótipos de beleza, ainda mais quando se trata de
algo tão subjetivo como a arte. Por isso acho que a beleza do meu
trabalho está no quão feio ele pode conseguir ser! As minhas personagens
têm atitudes inocentes, mas estão cheias de malícia e travessuras, como
se estivesse tentando aparecerem envoltas em ambientes libidinosos e
"grotescos".59
Acho que a minha arte evoca músicas instrumentais, sons clássicos e
melodias limpas, que não envolvam múltiplos instrumentos; músicas que
fazem sentir o mistério destes mundos estranhos. 60
No próximo segmento, procuramos identificar se alunos de um curso de
Publicidade podem ser considerados público alvo para a revista Zupi. Como
58

Cf. o Blog do Instituto Moreira Sales. Disponível em: http://blogdoims.uol.com.br/ims/mecanismosinternos-%E2%80%93-antonio-xerxenesky/. Acesso em: 19 de jun. 2012.
59
In Portifólio, REVISTA ZUPI ART/ MAGAZINE n. 17, páginas 56 a 67
60
Idem
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instrumento de pesquisa serão utilizados dois questionários com questões de múltiplas
opções e questões que necessitam uma resposta individualizada.

CAPÍTULO 4
DIVERSOS OLHARES

4.1 Instrumento de pesquisa

Conforme citado na Introdução deste trabalho, questões que se apresentam
no decorrer de nossa prática profissional docente em disciplinas vinculadas à
expressão plástica visual na graduação do curso de Publicidade, voltadas à
possibilidade de ampliação de repertório imagético cultural dos alunos, bem como a
aquisição de instrumentos e habilidades que viabilizem uma comunicação visual.
A opção pela revista Zupi como possibilidade de aproximação dos alunos a
variadas vertentes da arte contemporânea foi feita pelo seu propósito, explicitado por
seu editor – agir como incentivadora para estudantes e jovens que ingressaram
recentemente no mercado, sendo voltada para artistas, designers, ilustradores,
diretores de arte, estilistas, webdesigners, artistas de rua, grafiteiros e motion
designers, que também têm seus trabalhos divulgados na publicação.
Como instrumento de pesquisa foram realizados dois questionários1 aplicados
em três grupos de alunos, dentro da disciplina Desenho, com um intervalo de uma
semana entre o primeiro e o segundo, num universo de 47 alunos.
O primeiro questionário teve como objetivos:
1. Apreender as concepções dos alunos de segundo, terceiro e quarto
semestres, o modo como se identificam com Comunicação Visual;
2. Conhecer que recursos eles utilizam para pesquisa de imagens: jornais,
revistas, publicações especiais, livros, Internet;
3. Identificar o modo como o material chega às suas mãos: por compra em
bancas de jornais ou em livrarias, se é retirado na biblioteca, se é obtido por
empréstimo a alguém ou na Internet;
4. Identificar se eles já conheciam a revista Zupi Design.

1

Apêndice A, página144 (Questionário 1) e página 146 (Questionário 2)
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O roteiro das questões previa a possibilidade de que a revista não fosse do
conhecimento deles. Assim, antes da aplicação do segundo questionário2, cada
aluno recebeu um exemplar da revista – havia vários exemplares de todas as
edições publicadas – que poderiam ser manuseados e explorados livremente.
De forma a direcionar a exploração material da revista, as primeiras perguntas
direcionavam para a avaliação da qualidade do papel, da impressão, sobre o
formato da revista, sobre a capa e a quantidade de publicidade naquela edição.
Os objetivos do segundo questionário foram:
1. Conhecer a opinião dos alunos sobre a proposta da revista;
2. Verificar se houve identificação dos sujeitos como parte do público alvo, ou
seja, se cada aluno se considerava parte desse público;
3. Obter a opinião pessoal de cada aluno sobre as seções consideradas mais
interessantes (com questões de múltipla escolha) e com questões abertas;
4. Identificar quais os trabalhos poderiam ter estimulado a atenção dos
sujeitos e qual o motivo;
5. Apreender as impressões causadas no aluno pela revista, sua opinião
sobre o material;
6. Reconhecer se os alunos poderiam utilizar imagens publicadas na revista
como inspiração para seus trabalhos e como isso se daria;
7. Apreender as concepções dos alunos sobre as imagens das capas: seriam
ou não representantes da produção artística contemporânea, justificando
suas respostas.
As respostas obtidas foram tabuladas, transcritas e convertidas em gráficos para
uma melhor visualização. A escrita dos sujeitos, aqui reproduzida, terá como
indicação a formatação em itálico, no corpo do trabalho.

2

Apêndice A, página 146
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4.2 Concepções sobre comunicação visual

A primeira pergunta, por ser aberta, obteve respostas bem diferentes entre si.
Para a análise, elas foram agrupadas por temas e semelhanças.

QUESTIONARIO 1
1. Atualmente, fala-se muito sobre Comunicação Visual. Como você se
identifica com esse tema?
"A Comunicação Visual, sem dúvida é um quesito importante e identificável com
qualquer pessoa que dê o mínimo de importância ao poder de comunicação de uma
imagem seja ela física ou impressa, grupo no qual eu me incluo sem cerimônia".3
"Eu me identifico com a comunicação visual, pois ela é muito valiosa, diria até que
essencial para qualquer revista, livro, propaganda para chamar atenção, fazer
diferença e prender a atenção de uma pessoa. Se tudo fosse igual não teria muito
sentido. Muitas vezes você pode se comunicar, passar uma mensagem sem
escrever nada".
"É o que é passado através de imagens. Atualmente as pessoas preferem observar
a ler: com isso a comunicação visual pode ser considerada a maior forma de
comunicação, pois abrange a todos."
"É de extrema importância para a cultura da comunicação social. Por meio do uso de
imagens, símbolos, ícones e figuras pictóricas ou não se dá ao leitor a oportunidade
de identificação a mensagens, sendo assim, o impacto visual é mais significativo e
abrangente."
Os alunos consideram que por vivermos em uma sociedade feita de imagens, a
comunicação visual é essencial para atingir a sociedade atual, sendo um meio de

3

Obs.: Os parágrafos "entre aspas" foram transcritos diretamente dos questionários. Os demais,
consistem na organização do que os alunos escreveram de modo a agrupar os temas principais.
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demonstrar ideias, o que movimenta a sociedade, interpreto como o motor do mundo
social.
Nesse sentido, entender sobre o tema Comunicação Visual é essencial hoje em dia,
um tema importante – para todos, especialmente para quem estuda artes, e
necessário para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho (em qualquer
área).
Está presente no dia a dia de cada publicitário, pois na área de propaganda e
publicidade é uma das principais formas de comunicação na vida de todos, um dos
assuntos de maior interesse para os alunos de Publicidade e Propaganda, que
trabalham diretamente com isso. Representar ideias através de imagens é algo
fantástico, pois para isso precisa-se de criatividade, persuasão e comprometimento.
Palavras sozinhas não significam tanto quando não são acompanhadas de imagens
que as traduzem para outra forma de leitura e identificação que é a imagem.
É um tema cada vez mais presente: produtos ou marcas fazem lembrar-se de algo,
imagens e músicas são muito utilizados para este tipo de comunicação, para fazer
lembrar algo. Ligada à tecnologia que temos em mãos é importante para divulgar a
marca e por isso vemos o mercado explorá-las cada vez mais, pois a imagem em
uma propaganda dá ênfase ao conteúdo, refletindo e suprindo os textos e palavras
de anúncios.
Ou seja, a Comunicação Visual é importante para com a identidade da marca,
importante para o marketing, mais rápido e direto tendo como explorar mais com
apenas uma imagem. Gosto da idéia de identificação e empatia que as pessoas têm
com logos, símbolos, etc. É importantíssimo que as empresas e instituições criem
esse locus visual para que seu cliente as identifiquem em qualquer situação.
Alguns alunos demonstraram seu interesse em aprender mais sobre CV e
portanto, informações e curiosidades são sempre bem vindas, enquanto que alguns,
mais sinceros afirmam: não gosto de ler e prefiro algo mais direto e simplificado, de
certa forma. Sempre gostei de imagens porque prefiro ver uma foto, por exemplo, do
que ler um texto. A imagem é o jeito mais "legal" de se passar uma informação um
sentimento, etc.
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Demonstrando seu envolvimento com redes sociais, afirmam: "minha vida gira
em torno da comunicação visual através dos meios de comunicação como TV e
Internet. Por meio delas posso saber de acontecimentos pelo mundo, saber como
estão as pessoas e etc."

2. Você utiliza algum material para pesquisa de imagens?

Gráfico 01 – Utiliza material para pesquisa de imagens?

Quais? (Respostas múltiplas)

Gráfico nº 02 – Meios utilizados para pesquisa de imagens
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Gráfico nº 03 – Jornais utilizados

Gráfico nº 04 – Revistas usadas para pesquisa de imagens
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Gráfico nº 05 – Publicações especiais utilizadas como fonte de imagens

Gráfico nº 06 – Livros utilizados como fonte de imagens
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Gráfico nº 07 – Portais de internet utilizados como fonte de imagens

3. Onde você adquire esse material?

Gráfico nº 08 – Locais onde o material é adquirido
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4. Você conhece a Revista Zupi Design?

Gráfico nº 09 – Você conhece a revista Zupi Design?

QUESTIONARIO 2

O segundo questionário foi respondido pelas mesmas turmas de alunos, com
intervalo de uma semana entre eles.

1. Você já conhecia a Revista Zupi Design?

Gráfico nº 10 – Questionário 2 – Você já conhecia a Revista Zupi Design?
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2. Relacionada à apresentação da revista, atribua uma nota de 0 a 5 quanto
a:

Gráfico nº 11 – Nota atribuída à qualidade do papel

Gráfico nº 12 – Nota atribuída à qualidade de impressão
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Gráfico nº 13 – Nota atribuída ao formato da revista

Gráfico nº 14 – Nota atribuída à capa
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Gráfico nº 15 – Quantidade de publicidade presente na revista

3. Em sua opinião:
a. Qual é a proposta da revista?
b. A quem ela se destina?

As respostas a estas questões mostrou como foi forte a identificação dos
grupos pesquisados com a revista, até então, desconhecida por eles. A tabela a
seguir traz todas as respostas obtidas, organizadas pelo número da edição que o
aluno examinou.
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Edição
01
01
01

01
01

01
02

3

03

03
04
05
05
05
06
06
07

07

08

08
08
09

Qual a proposta da revista?
Acesso à Arte Contemporânea
Mostrar um pouco da Concept Art que é
um pouco desconhecida.
Acredito que a proposta seja apresentar
artistas novos e influentes da nossa
geração.
Levar a arte ao artista.
Inovar a arte.

Mostrar o nu como uma arte, e não como
algo explícito.
Mostrar as tendências e inovações no
design
Incentiva a cultura e a arte, inspirar ideias
de designers/publicitários e artistas em
geral. Apresenta diferentes estilos, bem
inspirados. Conscientiza de vários
assuntos.
A proposta da revista é voltada para
vários elementos da arte, a influência
dela nos variados tipos de relação social.
Divulgar trabalhos de artistas do mundo
inteiro, relacionado à arte.
Divulgar a arte urbana e atual.
Servir de referência e de termômetro do
design atual.
Despertar e abrir a mente das pessoas.
Inovações e tendências artísticas ligadas
a design.
Mostrar trabalhos magníficos muitas
vezes não conhecidos.
Promover a fusão da Arte com a
Tecnologia.
Tentar sensibilizar o leitor através de
imagens. Saber aspectos visuais da vida
real.
Desenvolver o interesse dos leitores
através da arte envolvendo sociedade e
formas de impressionar.
Demonstração de trabalhos e mostrar
referências aos outros.
Mostrar um pouco de arte para os leitores
Acredito que seja incentivar a cultura,
arte, ilustração e a crítica de imagem.
Eu acho que é fazer uma abordagem
diferente da arte antiga.

A quem ela se destina? (público alvo)
Pessoas que – independente da idade –
gostam ou fazem arte.
Jovem.
Jovens, publicitários que buscam por algo
novo.
Se destina a artistas.
Artistas e profissionais de criação. Ou até
mesmo pessoas que se interessam pelo
assunto.

A designers principalmente e também a
pessoas
que
trabalham
com
comunicação visual.
Publicitários, artistas, designers.

Público alvo da revista é voltado aos
jovem.
Pessoas ligadas a arte, publicidade,
fotografia, com espírito jovem.
Homens e mulheres na faixa etária de 20
a 40 anos (adultos, no geral).
Designers.
Para publicitários, desenhistas, designers
e qualquer artista em geral.
Pessoas que trabalham com arte, design
e arquitetura.
Estudantes.
Profissionais de Comunicação Visual
Jovens observadores e com senso de
crítica.
Jovens de 18 a 25 anos.

Pessoas que trabalham na área, que
utilizam os mesmos meios para
demonstrar a arte tecnológica.
Admiradores de arte.
Classe média alta, jovens entre 18 e 27
anos.
Entendermos de Arte Moderna/Artistas.
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10
10
10
11
11
11

11
12

Arte, foto e design relacionadas.
Divulgar obras de artes gráficas de
artistas atuais.
Desenhos e símbolos antigos feitos por
nossos ancestrais.
Mostrar a criatividade do artista.
Mostrar trabalhos de design gráfico.
Trazer para seu público (leitor) os
diversos estilos de arte com desenho
mostrando cores, traços, formatos
alternativos.
Inovar e mostrar novas propostas de arte.

13

Dar espaço às pessoas nas publicações
pois podemos enviar nossos trabalhos.
Divulgar
trabalhos
realizados
por
diferentes artistas.
A proposta é mostrar as variedades de
arte, o grafite e o modernismo.
A proposta é a divulgação de trabalhos e
a captação de referências.
Informar e divulgar trabalhos de arte e
design.
Mostrar novos tipos de arte.

14

Divulgar arte.

14

Uma
troca
de
informações.
O
compartilhamento da Arte uma forma de
mostrar trabalhos de anônimos.
Divulgação de trabalhos artísticos de
novos autores/artistas.
Mostrar a arte (imagens) e comentar
sobre elas.
Exibir amostras de design.

12
13
13
13

14
15
16
16
16
17
17

18
18

18

Um portfólio de vários artistas, mostrando
suas artes e criações.
Encorajar novos tipos de arte como o
grafite.
Mostrar diversas formas de design e um
contato com designers famosos.
Divulgar a arte em diversas formas,
desde graffite até quadrinhos. Com um
formato jovem.
Atualizar a arte visual com um trabalho
inovador.
Apresentar um lado incomum (humano)
de uma forma "informal" e atraente para
prender a atenção.
Mostrar vários tipos de artes inovadoras
ou não.

Apreciadores de arte, fotografia e design.
A pessoas que trabalham ou apreciam a
arte.
Um público mais culto, que admire obras
de arte.
Pessoas que gostem de design, desenho.
Destinado a pessoas que gostam de arte
digital.
Artistas
plásticos,
cartunistas
desenhistas, pintores, etc.

Pessoas que se interessam por arte e
buscam entretenimento.
Pessoas que se interessam por arte
moderna.
Jovens que se interessam por design.
Acredito que ao público jovem que gosta
de se expressar através da arte.
Pessoas voltadas a design gráfico,
artistas plásticos.
Designers, pessoas interessadas em arte,
artistas e publicitários.
Público jovem que se interesse por uma
arte alternativa, muito voltada para o
grafite.
Público jovem e público interessado em
artes.
Jovens, entre 20 e 30 anos mais ou
menos.
A público jovem, que gosta de coisas
novas.
Ao público jovem da classe A e B.
Ao jovem, estudante de alto relacionado
(sic) a design.
Jovens designers; Publicitários; diretores
de criação.
Pessoas interessadas em arte alternativa.
Público interessado na arte, fotografia e
desenho.
Público adolescente e amantes da arte.

Aos jovens e adultos de 18 a 25.
Público jovem (17 – 25 anos). Classe
média/alta.
Desenhistas,
geral.

cartunistas,

Tabela 22 – Questão 3: Qual é a proposta da revista? A quem ela se destina?

artistas

em
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4. Assinale quais as seções que mais interessaram a você:

Gráfico nº 16 – Seções preferidas

5 Algum dos trabalhos publicados despertou mais a sua atenção? Qual e
por quê?

Edição

Qual?
Pag 67 - Rafael Oliveira Lucchesi Cunha.

Por que?
Porque gosto de colagem.

01
01

Bobby Chic.

01

A capa.

Porque é o maior inusitado, uma mistura
de ideias.
Por se tratar do trabalho d'OsGemeos que
eu vejo pelas ruas de São Paulo.

01
01

Não.
Bobby Chic.

01
02

Ø
Designer Jerome Castro.

03

Pág 20e 21.

03

Sim.

03

Vik Muniz.
Chuck Anderson
Uma imagem de Geraldo Tavares, da pág.
55.

04

Focou seu trabalho de imagens no filme
"Alice no país das maravilhas".
As cores são bem utilizadas e as imagens
passam mensagens inteligentes com
simplicidade.
Os trabalhos usando açúcar de Vik Muniz
e o outro usando pedras que parecem
strass
É um trabalho que reflete as grandes
cidades movido noturno, esse trabalho
chama atenção pois é algo que nós todos
conhecemos e não muda.
Sempre gostei do trabalho dele.
Eu ainda não conhecia.
A disposição das imagens dá uma
sensação simétrica mesmo que as figuras
não sejam perfeitamente simétricas.
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05

Will Murai.

05

Galeria.

05

Will Murai.

06
06

Os legítimos filhos da praia.
Toy art.

07

O desenho de Danilo Gusmão e Márcio
Gomes.
O trabalho de André Cypriano na seção
artista Convidado.

07

08

Alguns trabalhos da parte da Galeria.

08
08

Os trabalhos expostos na Galeria.
Uma matéria da pág 90: "Mulheres,
chapéus voadores e outras coisas legais.

09

Lucio Parrillo.

10
10

Na seção Bate-Papo, o trab alho do artista
Ian Strawn.
Ø

10

A obra de Silvino (Laerte Batista).

11

Pág. 74.

11
11
11

Da seção Bate-Papo da pág. 70 a 77).
Não.
Sim, o trabalho de Michel Page.

12
12

Os religiosos como da Santa Ceia.
Alex Gross.

13

O grafite foi o que mais chamou minha
atenção.

13

Principalmente a parte do Portfólio.

13

Os trabalhos da Galeria.
Os top sites

13

A primeira página da seção Bate-Papo.

Alta qualidade técnica, mas pouca
mensagem atrelada ao trabalho, um pouco
de transgressão, irreverência, mas sem
sentido.
Me chamou muito atenção, gostei de ver
várias declarações de amor, cada um com
um perfil diferente, mas mostrando a
mesma coisa (paixão, amor).
Conceitos reais em formas que deformam
e chamam a atenção para sensações e
qualidade do desenho.
Muito interessante a arte com areia.
Porque as construções dos "bonecos",
apesar de simples, são muito expressivas.
Revela algo mais moderno.
Mostra de uma forma artística favelas do
Rioi de Janeiro mostrando a realidade da
imagem do povo brasileiro.
Por exemplo, o trabalho de Crisvector. É
uma imagem muito legal e gostei que
parece que o desenho está em
movimento.
Todos são muito criativos.
Ao ver o índice, fui convidado a ler a parte
"Livro"e a matéria junto com as imagens
me despertaram a atenção para a leitura.
Eu achei muito bem desenhado, estilizado
e bem pintado.
Pela riqueza de detalhes e a perfeição de
suas obreas.
Pela complexidade e criatividade das
imagens.
O pensamento do rapaz em forma de
chuva e ele se protege do próprio
pensamento.
Mostra que o mundo está acabando
através de um ciclo.
Pelos estilos de fotografia e temática.
Por ser diferente de muitas coisas, ser
bem trabalhado e rico em detalhes e
imagens surreais.
Pela forma com que ele retratou a
sociedade contemporânea.
Mostra um lado da modernidade e os
reflexos diante de uma sociedade atingida
por meio desses sociais.
Porque você percebe a evolução dos
trabalhos, as mudanças das técnicas
acompanhando a linha, a evolução da
tecnologia.
São desenhos interessantes e que
despertam atenção.
Gosto de navegar na internet.
Ela faz uma imagem composta por várias
outras figuras menores. Gostei da
composição.
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14

Um trabalho do artista Fabrício Duque.

14
15
16
16

AS ilustrações de Thiago Hoisel.
A da pág. 64.

16

17
18

O trabalho de Alberto Cerriteño é
interessante.
Os de Cilene Ross, desenhos dele dos
super-herois.
O trabalho do grafiteiro Claudio Ethos.
Ark Brown.

18

A matéria Paul 500th.

18

A seção que fala de tatuagens.

17

A Galeria despertou minha atenção.

Trata-se de um guitarrista feito de fita K7
(cabeça) e aquela fita que fica dentro do
K7, a guitarra está quebrada, mas nota-se
um autógrafo nela. É interessante, criativo.
Pela perfeição da computação gráfica.
Por ser colorida, ter várias formas.
Todos muito bem feitos.
É uma oportunidade de vários artistas
demonstrarem seu trabalho. O mais
interessante é que vai da fotografia ao
graffite.
Porque se desenvolve em diferentes
planos.
Eles mantém seu trabalho desenhando a
mão e com tamanha qualidade.
Porque me interesso por graffite.
O uso das cores, a mistura de objetos, o
circo – tudo favoreceu para minha escolha.
Porque as imagens são bastante fortes e
dignas de atenção.
É um tipo muito interessante de body art, o
que realmente me interesso.

Tabela 23 – Questão 5: Algum dos trabalhos publicados despertou mais a sua atenção? Qual e por
quê?

5 Que qualificações você poderia atribuir às imagens publicadas na revista:

Gráfico nº 17 – Qualidades atribuídas às imagens
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Gráfico nº 18 – Outras qualificações

7. Para você, alguma coisa na revista foi:
Edição
01

Surpresa
Ø

Por que?
Ø

01

As imagens de
game, os desenhos
sempre criativos e
estimulantes.
Os trabalhos dos
irmãos Campana.

Ø

01

01

Sim.

01

As imagens
psicodélicas.

01
02

Ilegível
O desenvolvimento
da arte do artista
exposto na capa.

Eu pude ver a
semelhança entre os
poltronas com a
Sandália Melissa
que eles produziram
Fiquei surpresa com
a grande quantidade
de imagens
Porque apresenta
coisas que não
existem, mostrando
algo meio alucinado
Ø
É uma arte mais
"brutal"sobre outras
obras mais finas e
delicadas.

Estranho
Algumas coisas são
"esquisitas", porém
no bom sentido, já
que adoro esse tipo
de arte meio
"inovador".
Não

Por que?
Ø

A parte da galeria

As imagens são
lindas, mas
chocantes.

Não

Ø

As imagens

Por mostrar
coisas irreais
também.

Não
Sim

Ø
De certa forma
mostra repulsa e
revolta sobre artes
mais antigas.

Ø
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03

Muitos trabalhos
com materiais
diversos e
desenhos com
propostas de linhas
e riscos bem
diferentes.
Sim.

Por ser uma
proposta inovadora
que foge do
esperado, do comum

Ø

Ø

Eu não conhecia a
revista

Não

Idem

Nada

04

Já conhecia a
revista, mas nunca
a li inteira. Achei
interessante as
seções Bate-Papo,
Galeria e Artista
Convidado.
Não.

Por tratar de arte
de uma forma
legal
Ø

Pois eu faço parte do
mundo estranho e
lúdico da arte atual,
não me
incomodando com
imagens como as
das revistas.

Não

05

Não.

03

03

05

Sim. Foi ver como o
artista imagina a
imagem. Fiquei
surpresa e curiosa
com as obras.

05

Sim, alguns
desenhos são muito
inovadores.

06

Sim.

06

Os personagens
com cabeça de
animal e corpo
humano.

07

Sim, algumas
imagens.

Ø
O design atual tem
uma gama "x" de
características, e na
revista tem-se
aplicações desse
tratado estético atual
– o que se espera de
uma publicação
dessas.
Pois é passado para
nós al;GO
tradicional, nada fora
do comum. É dado
mais atenção para
as obras a mão
(pinturas), por
exemplo, que sejam
a realidade.
Ø

Pois eu faço parte
do mundo
estranho e lúdico
da arte atual, não
me incomodando
com imagens
como as das
revistas.
Ø

Não vi nada de
estranho, adorei
todas as obras

Ø

Sim

A estranheza é
que torna alguns
desenhos mais
interessantes.
Por ser criativo.

Artes diferentes do
que sou acostumado
ver.
É uma construção
pouco explorada

Sim

Pelos sentimentos
que me passaram.

Não

Não

Para a proposta
da revista nada
pode ser
considerado
estranho, uma vez
que se trata de
arte.
Ø
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07

Sim, algumas
imagens.

Porque são fortes e
muitas vezes
chocantes e
mostram a realidade.
Ø
Ø
Isso quase sempre
garante a "estrutura
financeira" ara
revistas, além disso
trata-se de uma
revista para inspirar
a cultura e incentivar
novas criações.
Imagens muito
fortes, chocantes.

Ø

Ø

08
08
08

Ø
Não.
Sim. Bem poucas
propagandas.

Ø
Não
De primeiro
momento, a capa.

Ø
Ø
São capas bem
diferentes umas
das outras e
também não há
informação sobre
o conteúdo da
revista na capa.

09

Sim, o artista
convidado Marcos
Lopez.

Muito.

Sim, o tipo de
imagens.

Foge do
convencional, é
inesperado.

Sim, as imagens,
novamente.

10

Bate-papo.

Uma forma muito
inovadora, a qual, eu
desconhecia de
tratar imagens.

A maioria

10

Sim, as cores
principalmente, à
cada seção temos
impressões
diferentes.
Sim, o fato de ter
poucas
propagandas.

Ø

Não

Uma mulher
pálida segurando
um osso cheio de
sangue.
Não é algo que
espero ver ao
folhear uma
revista.
Trata-se de uma
revista artística
muito difícil de
entender. Muito
subliminar.
Ø

10

Pois é difícil uma
revista se manter
sem o dinheiro das
propagandas.
Ø

Não

Ø

Ø

Ø

Ø

Bate-Papo, Galeria

Contém algumas
imagens
estranhas e
bizarras.
Idem. (Porque são
imagens que
chocam pelas
figuras
desenhadas que
são psicodélicas e
surreais).
Ø

11

11

11

Uma revista voltada
para arte em
desenho (figura).
Não conhecia.
Ø

11

As imagens
surreais.

Porque são imagens
que chocam pelas
figuras desenhadas
que são psicodélicas
e surreais.

As imagens

12

Algumas imagens
foram
"chocantes"pois
tinham ferimentos e
sangue.

Nada. Achei tudo
muito interessante

12

Ø

Porque estou
acostumada a ver
imagens/fotos
tradicionais
normais). Sem tanta
emoção
Ø

13

A forma como a

Ø

O trabalho de
Rodolpho Simeon
Ø

Por se tratar de
imagens fortes.
Ø
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13

fotografia pode ser
chocante diante de
uma imagem,
mostrando a
realidade como ela
não é
enchergada(sic) ou
omitidas por
algumas pessoas.
Sim, a parte das
reproduções de
ambientes no
formato de Lego,
pensei que ninguém
lembrava mais.

13

Sim.

13

Como eu não
conhecia e nem
sabia o assunto
tratado, todos os
assuntos foram uma
surpresa.
Haver poucas
propagandas.

14

14

Sim, a
complexidade de
alguns desenhos.

14

Sim.

15

A revista em si, pela
capa, não esperava
ter tanta arte de
bom nível.
Ø
A pouca
publicidade. A
revista ser traduzida
para mais duas
línguas.

16
16

16

Foi uma revista
diferente de outra

Ø

Não

Porque a revista
diz por ela
mesmo, quem
conhece já atribui
no que ela
apresenta
grandes surpresas
e inovações.
Ø

Pois eu não
esperava que tivesse
uma seção sobre
sites que tratasse de
outros assuntos
além de arte e
design.
Ø

Não

Não diria estranhos,
diferente

Ø

Isso renderia mais
dinheiro à revista.

A revista como um
todo

Havia desenhos com
muitos detalhes e
cores, mesmo
parecendo confusos
eram interessantes
Porque não conhecia
a revista, e seu
conteúdo é muito
rico em imagens
artísticas. Uma nova
visãodo que seria
arte.
Ø

Não.

Foge do
"padrão"das
revistas comuns.
Ø

Ø
Porque a maioria
das revistas estão
lotadas delas.
Maioria das
publicações
brasileiras não são
traduzidas
simultaneamente.
Ø

Não.

Porque é um novo
estilo de arte
apresentado.

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø
Ø

Alguns desenhos
são bonitos

Ø
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que eu já tenha lido.

superficialmente
mas possuem
elementos de "mau
gosto", se prestar
atenção.
Sim, os desenhos
do Felipe Bedoya

17

Não

Foi o que eu
esperava de uma
revista de design

17

Não

Porque não é algo
novo

Não, diferente.

18

Sim, as imagens
são bem ousadas.
A forma que os
temas são
expostos.

Ø

Mostra tudo que
você não deseja ver
À primeira
impressão, tudo,
depois se acostuma
com as imagens.
Não.

18

18

Sim, o preço dela é
um tanto quanto
alto.

Porque é incomum
comparado às
revistas de meu
conhecimento.
Ø

Porque
visualmente são
imagens de certa
forma um pouco
pesadas.
A forma que a
revista mostra
desperta
curiosidade.
Ø
Ø

Ø

Tabela 24 – Questão 7: Para você, alguma coisa na revista foi surpresa ou estranho? Por quê?

8. O contato com a Zupi:

Gráfico nº 19 - Experiência que o contato com a revista trouxe
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9. Descreva suas impressões sobre a revista. Qual sua opinião sobre ela?

Edição
01
01
,01
01
01
01
02
03
03
03
04
05
05
05
06
06
07
07
08
08
08
09
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14

Ótima
Muito interessante, criativa vontade de adquirir outras edições.
Gostei muito da revista.
A revista tem uma ótima qualidade, desperta atenção para quem vê.
Bem elaborada, bom trabalho de arte.
Muito interessante. É de modo mais fácil de mostrar ao mundo inovações e ideias que
ainda hoje só alcançam a minoria.
Interessante, bem colorida, não é cansativa e apresenta um forte conteúdo de
inspiração.
A revista Zupi parece ser interessante pois trata de assuntos atuais e são expostros de
uma forma legal.
Uma revista descontraída que nos permite conhecer trabalhos de alguns artistas não
vistos antes.
É uma publicação que me desperta maiores interesses por ser tão espontânea no modo
de apresentar suas matérias.
Qualidade gráfica boa, apesar da alta saturação das cores.
Achei o máximo mas não tinha conhecimento sobre ela, vou entrar no site para obter
mais informações.
Ótima para quem convive com o mundo da Arte.
Muito bem trabalhada, criativa, interessante, etc...
Ótima referência porque foca exclusivamente em seu público, isso torna a revista mais
aproveitável.
Minha primeira impressão era de uma revista não muito interessante, mas o conteúdo
me despertou curiosidade.
A revista é muito interessante e mostra diferentes formas de fazer arte.
Ø
É uma revista que chama a atenção tanto do público alvo, como a outras pessoas, por
ser bem ilustrada.
A revista parece querer buscar a atenção para arte, informações sobree o que se passa
na cultura de uma maneira diferente, que choca.
É uma revista buito bem dividida – cada setor, com imagens chamativas e uma ótima
impressão.
À primeira impressão me causou certa surpresa pelo conteúdo inédito, nunca havia
visto nada parecido, mas achei a revista muito interessante pelo mesmo motivo.
Moderna, muito interessante. Acho uma revista inovadora que traz muito da arte atual
que não é tão divulgado.
Por não conhecer a revista antes posso dizer que fiquei impressionada com os autores
e tipos de seções nela presente.
Mesmo sendo leigo no assunto gostei do conteúdo da revista.
Formato atual, preocupação com o formato e disposição das imagens.
É uma revista interessante pois mostra formas diferentes de se criar algo.
A revista é muito bem feita com material de primeira.
Que é uma revista muito bem preparada e bem feita. No começo achei cara, mas
depois vi que os R$ 14,00 são um bom investimento.
Apesar de conter imagens e trabalhos muito inteligentes e originais, não me despertou
interesse.
Acredito que a revista tem uma ampla virtude do qual se mostra a arte em várias é
estimulante.formas, sendo bem expressiva e com amplo conteúdo.
Revista moderna, começando pelo seu formato, e pelas suas publicações.
Interessante para quem gosta de arte e design, teve um público alvo muito específico.
Achei bem interessante, com figuras ótimas e nos faz querer saber mais sobre o assunto "arte".

É uma revista para um público específico, chamou a minha atenção.
Trata-se de uma revista alegre, com muitas cores. As imagens prendem a atenção do
observador.

137
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
18

Gostei bastante, principalmente da Galeria, onde pode ser visto várias obras novas.
Achei muito poluição visual na capa e o conteúdo achei muito... (incompleto)
Achei animal. Mas achei pouco acessível devido ao preço. Não sei se pagaria R$ 14,00.
Muito bem elaborada, Um ótimo portfólio de ideias.
É uma revista inovadora e com potencial. Deve apostar em interação com o leitor pela
internet.
Tive boa impressão, acredito ser interessante para o meio do design e culturalmente.
Acredito que a revista Zupi passa um conteúdo bem interessante sobre arte e cultura.
É inovador o jeito que é transmitido a arte visual deles.
Chocante e indisposição num primeiro momento. É interessante para o público
destinado.
Uma revista muito boa expressionista que aborda temas interessantes.
Ø

Tabela 25 – Questão 9: Descreva suas impressões sobre a revista. Qual sua opinião sobre ela?

10. Você utilizaria imagens publicadas na revista como inspiração para
seus trabalhos? Como?
Edição
01
01
01
01
01
01
02
03
03
03
04
05
05
05
06
06
07
07
08
08
08
09
10
10
10
11
11
11
11
12

Sim. Gosto de fotografar e muitas das imagens me deram ideias para os meus próprios
trabalhos.
Sim, seriam referências para montagens.
Sim. Como as cores, as ideias de distorção.
Sim, com ideias tiradas das imagens.
Dependendo do trabalho, usaria.
Sim, inspirado no modo em como as imagens são mostradas.
Sim. Para desenvolver outros trabalhos, para inspiração e guia de moda.
Com certeza. Basta folhear a revista para despertar ideias bem interessantes.
Talvez sim, pois se fosse encontrado algumas imagens que caibam no tema do
trabalho.
Poderia usá-la como referências de cores e formas, por exemplo.
Poderia dizer que sim, que acrescenta ao meu lúdico.
Referência.
Com certeza. Deu mais estímulo para desenhar, criar coisas fora do comum, sair do
somente desenhar pessoas, tudo é arte.
Sim, trazendo a percepção do artista para as minhas, e traduzindo-a da minha forma.
Sim. Mostra a intensidade de um poder...
Evidente. Em criações de campanhas publicitárias ou até mesmo em animação.
Sim. Pois me fizeram ter novas ideias.
Talvez, depende do trabalho e do público que se deseja atingir.
Sim, para deixar o trabalho mais organizado.
Sim, analisando o estilo, o jeito, as cores, ideias que podem transmitir o trabalho.
Depende. Existe uma amnpla variedade de imagens. Talvez algumas para inspiração de
novas propagandas e/ou busca de fotografias ousadas/diferentes.
Dependendo do tema, sim.
Sim, como uma forma de mostrar algo diferente, fora dos padrões.
Tentar achar a essência dos trabalhosa e a forma de serem trabalhados, além das
ideias.
Talvez, depende muito do público a ser atingido.
Sim, algumas imagens podem ajudar a desenvolver outros trabalhos.
Sim, usando as formas de traços apresentados em alguns desenhos.
Sim, em peças publicitárias.
Talvez.
Claro! Olhando e tentando captar o que o artista quis transmitir.
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12
13
13
13
13
14
14

14
15
16
16
16
17
17
18
18
18

Sim.
Pode ser que em um futuro próximo até utilizaria algumas imagens por serem
expressivas, e com amplo conteúdo.
Sim. Utilizando com um forte apelo de referência e saber o que está acontecendo nos
tempos atuais.
Sim, caso eu tivesse algum anúncio publicitário, relacionado à arte, como por exemplo,
um incentivo à arte.
Sim, dependendo do assunto do trabalho.
Sim, mas o como depende do trabalho.
Sim, usaria os recursos. Os programas de computador para elaborar imagens 3D, a
criatividade encontrada nas figuras, dá uma ideia do que faria num trabalho. Cores,
formas, ousadia.
Sim, nas formas que as obras foram apresentadas, com bastante expressão.
Sim, tem uns muito bons que com certeza irei tentar fazer como hábito.
Sim. Adoraria sempre ter uma dessas para folhear antes de qualquer trabalho.
Sim. Dependeria muito do trabalho no qual eu teria que realizar. Porém, como a revista
é bem diversificada, encontraria várias fontes de inspiração.
Sim, observando os desenhos e utilizando traços emprestados.
Sim, o equilíbrio das cores do Alex Ross me traz inspiração.
Não.
Algumas delas sim, como por exemplo o jogo de cores é estimulante.
Sim. Dependendo do contexto. Algumas propostas de críticas a algo.
Sim, estudando as imagens e tentando fazê-las parecidas.

Tabela 26 – Questão 10: Você utilizaria imagens publicadas na revista como inspiração para seus
trabalhos? Como?

11. As imagens publicadas nas capas podem ser consideradas como
representantes da produção artística contemporânea? Por quê?

Edição
01
01
01
01
01
01
02
03
03
03
04
05

05
05
06
06
07

Com certeza. Dessa edição (1), por exemplo, é uma imagem de grafite, algo totalmente
contemporâneo.
Sim. Apresentam vários aspectos ligados ao mundo contemporâneo que vivemos.
A ideia de games criativos, artísticos.
Sim, pois são um mix das diversas artes.
Sim, pois elas mostram um novo conceito de arte.
Sim, algo inovador com influência de outro estilo também.
Sim, porque são inovadoras e únicas.
Sim, pois são atualizadas, parece trazer sempre os últimos trabalhos que estão em alta
no ramo da arte.
Sim, pois são imagens que trazem tudo o que só vemos nos dias de hoje.
Sim. Traz o trabalho de um artista bem conceituado no meio da arte.
Sim, pois passam toda ideia de velocidade e agressividade da vida atual.
Existe um diálogo claro da capa com o conteúdo editorial, mas nesta edição não há
muita intertextualidade com a arte contemporânea, nem pelo tema, nem pela produção
gráfica.
Sim. A arte das capas está ganhando cada vez mais espaço no mercado.
Sim, são artistas atuais que representam como qualidade a arte contemporânea.
Sim. Por representarem a natureza humana.
Sim, porque trazem uma proposta artística atual, onde a arte pela sua própria
diversidade não se restringe mais a movimentos artísticos "fechados".
Sim, Pois relata aparentemente um fato que é presente nos dias de hoje.
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07
08
08
08
09
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
18

Sim, pelas formas cores, quebrando os paradigmas e mostrando diferentes lados das
coisas.
Sim, pois como o artista disse na matéria, ele utiliza a mistura do grafite com outras
coisas, e o grafite está presente em nosso dia a dia.
A imagem é bem abstrata, sem muito sentido.
Sim. Pois consegue tratar da "quebra"de padrões, alem de mecher (sic) com cores e
imagens ousadamente.
Sim, por não serem realistas ou naturalistas.
Sim, pelas cores, pelo impacto que causam.
Porque utiliza imagens modernas tratadas de forma inovadora e única.
Sim, imagem com cores bem vivas e chocantes, intrigando o leitor.
Sim, pois parece com pinturas vistas nas ruas de São Paulo.
Sim, pois apresenta um estilo e formato atual.
Não sei.
Sim, pois elas inovam a maneira da arte ser feita.
Sim, porque elas têm características próprias.
Sim.
Acredito que sim, pois contém produção artística contemporânea.
De certa forma sim, atribuindo uma divulgação de técnicas novas e artistas.
Sim, já que me parece que tal revista é bem atualizada sobre o assunto.
Ø
Sim, porque quebra o padrão das capas.
Sim, são desenhos criativos, trazem certa modernidade e novidade.
Sim, pois possui uma junção de cores, e apresenta mais de um desenho.
Sim, cores bem vivas com conteúdos modernos.
Ø
Sim, pois misturam o real com o mítico.
Sim, já que a partir da capa faz-se a compra, ou seja, a primeira impressão é da capa.
Sim, porque traz um pouco da constante mudança e de influência das tecnologias.
Sim, pois é uma certa natural.
Trata-se de um trabalho moderno que abre espaço para novas ideias, não restringe
público.
Sim, porque trabalha o conceito de arte contemporânea com a quesstão de padrões,
formas.
Sim, mas não sei o por que.

Tabela 27 – Questão 11: As imagens publicadas nas capas podem ser consideradas como
representantes da produção artística contemporânea? Por quê?

As respostas obtidas levam-nos a considerar que a Revista Zupi Design pode
ser utilizada como uma estratégia no processo ensino/aprendizagem, ou seja, a
revista pode ser utilizada como recurso para ampliação de repertório imagético
cultural dos alunos, bem como para a aquisição de instrumentos e habilidades que
viabilizem uma comunicação visual.

CONCLUSÃO

O bom historiador sempre se esforça ao máximo para interpretar
as informações a partir do contexto em que foram geradas, ou
seja, para situar o material em termos históricos. 1

A vivência profissional como docente em um curso de Publicidade nos
trouxe indagações relacionadas ao repertório visual e cultural de nossos
alunos. Um dos caminhos vislumbrados foi o estudo da Revista Zupi Design
como possibilidade de estabelecer o ponto de contato, tornando-a um
instrumento mediador entre a produção cultural visual contemporânea e os
alunos. A revista pode ser vista como a interface entre a produção e
informação cultural impressa e a produção e informação cultural na tela
eletrônica.
A leitura e análise das respostas fornecidas nos questionários apontou
que algumas características da revista podem ser utilizadas como instrumento
para despertar interesse e envolvimento em nossos alunos. Enquanto
periódico, a Zupi Design situa-se na confluência, no local exato de interesse e
acesso por parte do grupo pesquisado: a revista impressa, o crossmedia
eletrônico e o diálogo que estabelecem por meio das redes sociais. Assim, para
o aluno que está integrado a comunidades eletrônicas – a Zupi pode ser
acessada por meio das redes sociais: Orkut, Facebook, Messenger, Twitter,
Flickr, é possível receber as notícias, atualizações, imagens, comentários,
imagens recentes.
De modo diverso do que ocorria com as vanguardas artísticas dos anos
finais dos séculos XIX até aproximadamente meados do século XX, que, pela
deglutição se apropriavam de influências e tendências, as vertentes artísticas e
expressivas se interrelacionam e dialogam em suas convivências e em sua
pluralidade.

1

Rafael CARDOSO, Impresso no Brasil: 1808 – 1930, p. 18
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Novas questões se apresentaram no decorrer do trabalho: quais os
significados, funções e classificações podem ser atribuídas à ilustração dentro
das possibilidades de expressão artística, evitando assumir posições
dicotomizadas e discussões ainda presentes como: artes × ilustrações; atual ×
antigo; abstrato × figurativo; estético × conceitual?
Assim, novos campos se apresentam como possibilidades de discussão
e estudo, a serem abordados brevemente em uma nova etapa de estudos. A
ilustração, dentro do design gráfico, considerado uma área de conhecimento
espelha a cultura e o que ocorre na sociedade. Cada imagem de cada edição
pode ser (re)vista como uma abertura que contém narrativas e informações –
nem sempre evidentes – para uma compreensão da história do design e do
momento cultural atual.
O estudo dos trabalhos de ilustração das capas vinculado ao estudo do
percurso de seus autores nos mostrou sua individualidade em suas histórias de
vida, em sua percepção e interpretação do mundo em que estão inseridos, bem
como o reflexo de seu mundo a partir de sua própria subjetividade.
Assim, verificamos que, muito mais do que as biografias de cada
ilustrador, as tendências sociais e culturais se fazem presentes em seus
trabalhos,

com

diversos

formatos

e

modos

de

expressão

visual

contemporânea. Podem ser considerados uma amostra de um fazer expressivo
que é influenciado por referências a outros artistas e por suas técnicas
consagradas e admiradas em exposições, em galerias e em museus pelo
mundo, como também a utilização e exploração de novas formas e meios de
expressão criados pelas tecnologias de informação e novas ferramentas
digitais.
As edições estudadas da revista Zupi Design mostraram como se faz
fecundo o diálogo – entre as imagens das capas e as entrevistas com aqueles
que as produziram, ou seja, a conversa entre o visual e o verbal, uma das
características que distinguem o design como área de conhecimento – e a
ampliação desse diálogo entre o veículo impresso e o aluno na sala de aula.
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Desse modo, são muitos os caminhos que ainda podem ser percorridos
e estudados, pois a singularidade dos autores e de suas vidas, bem como a
reflexão, interpretação e o reflexo do mundo de cada um reflete-se em seus
trabalhos. Assim também ocorre no trabalho de nossos alunos, ao se
apropriarem da expressão visual desses artistas.
Assim, a revista Zupi Design enquanto veículo de divulgação de arte,
ideias e tendências cumpre os objetivos de seu editor e tem seu papel de agir
como incentivadora para estudantes que cursam a graduação, ou seja,
reiteramos que a revista Zupi Design reúne as características necessárias para
ser mediadora entre os alunos do curso de Publicidade e as manifestações
contemporâneas de Arte e que, desse modo sua utilização em sala de aula
pode ser uma estratégia de ensino que proporciona o aprendizado dos alunos.

APÊNDICES

144

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIOS APLICADOS – Nº 01

Apresentação
Por meio deste questionário, pretendemos obter informações para desenvolver o trabalho de
tese de doutorado do curso de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Suas respostas fornecerão subsídios para estudos durante a
elaboração de nossa tese de doutoramento.
O trabalho tem como objetivo verificar questões sobre cultura visual numa revista de design.
Por gentileza, responda as perguntas do questionário que você vai receber. Esperamos que
as respostas sejam dadas com espontaneidade e sinceridade.
É importante esclarecer que esta pesquisa não envolve nenhum instrumento de avaliação
institucional ou pessoal e não requer sua identificação, pois todos os dados serão
analisados dentro de regras de ética e resguardado o sigilo.
Sua contribuição é muito valiosa e significativa para nosso trabalho.
Sílvia Regina Gregoris
Doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura.
Questões
1. Atualmente, fala-se muito sobre Comunicação Visual. Como você se identifica
com esse tema?
R.:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________

2. Você utiliza algum material para pesquisa de imagens? Sim

Não
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Quais?
Jornais____________________________________________________

Revistas _________________________________________________
Publicações especiais ______________________________________

Livros __________________________________________________
Internet __________________________________________________

3. Onde você adquire este material?
Compro em bancas de jornais
Compro em livrarias
Retiro na Biblioteca
Peço emprestado para alguém
Na internet

4. Você conhece a Revista Zupi Design?
Sim
Não
.....Já ouvi falar

Nunca ouvi falar
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QUESTIONÁRIO APLICADO – Nº 02

Apresentação
Por meio deste questionário, pretendemos obter informações para desenvolver
nosso trabalho de tese de doutorado do curso de Educação, Arte e História da
Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Suas respostas fornecerão
subsídios para estudos durante a elaboração de nossa tese de doutoramento.
O trabalho tem como objetivo verificar questões sobre cultura visual numa revista de
design.
Por gentileza, responda as perguntas do questionário que você vai receber.
Esperamos que as respostas sejam dadas com espontaneidade e sinceridade.
É importante esclarecer que esta pesquisa não envolve nenhum instrumento de
avaliação institucional ou pessoal e não requer sua identificação, pois todos os
dados serão analisados dentro de regras de ética e resguardado o sigilo.
Sua contribuição é muito valiosa e significativa para nosso trabalho.
Sílvia Regina Gregoris
Doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura.

Edição n.º ___________________

1. Você já conhecia a Revista Zupi Design?

Sim

Não

2. Relacionada à apresentação da revista, atribua uma nota de 0 a 5:
Qualidade do papel
Qualidade de impressão
Formato
Capa
Quantidade de publicidade
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3. Em sua opinião:
a. Qual é a proposta da revista?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

b. A quem ela se destina? (Público alvo)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Assinale quais as seções que mais interessaram a você:
Carne Fresca
Bate Papo
Portfólio

Toy Art
Bloody Cool
Artista Convidado

Galeria

Livros

Moda

Sites

Perfil
5. Algum dos trabalhos publicados despertou mais a sua atenção? Qual e por
quê?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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6. Que qualificações você poderia atribuir às imagens publicadas na revista:
Informativas

Interessantes

Estimulantes

Inesperadas

Outras

Quais?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Para você, alguma coisa na revista foi:
Surpresa:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Por quê?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Estranho:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Por quê?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. O contato com a Zupi:
Despertou interesse pela publicação
Trouxe Informações sobre o que se faz em arte hoje em dia
Proximidade com as linguagens artísticas
Outros. Quais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. Descreva suas impressões sobre a revista. Qual sua opinião sobre ela?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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10. Você utilizaria imagens publicadas na revista como inspiração para seus
trabalhos? Como?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. As imagens publicadas nas capas podem ser consideradas como
representantes da produção artística contemporânea? Por quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE B – TABULAÇÃO DOS DADOS

QUESTIONÁRIO 1
A questão 1 (aberta).
Questão 2 – Você utiliza algum material para pesquisa de imagens?
Amostra
Sim

50

98,0%

Não

1

2,0%

Total

51

100%

Tabela 22 – Utiliza material para pesquisa de imagens?

Quais?
Jornais

13

13,0%

Revistas

30

30,0%

Publicações especiais

02

2,0%

Livros

10

10,0%

Internet

45

45,0%

Total

100

100%

Tabela 23 – Que meios utiliza para pesquisa de imagens?

Questão 2a - Jornais
Respostas múltiplas
Estado de SP

4

30,8%

Folha de São Paulo

5

38,5%

Diário de São Paulo

1

7,7%

Não Especificou

3

23,1%

Total

13

100%

Tabela 24 – Jornais utilizados para pesquisa de imagens
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Questão 2b – Revistas

Respostas múltiplas
Época

6

15,4%

Gloss

2

5,1%

Mundo Estranho

1

2,6%

Criativa

1

2,6%

Super interessante

2

5,1%

4 Rodas

1

2,6%

Veja

10

25,6

Quem

1

2,6%

Revistas velhas

1

2,6%

Caras

2

5,1%

Isto é

3

7,7%

Casa Claudia

1

2,6%

Capricho

1

2,6%

Computer Arts

1

2,6%

+ Soma

1

2,6%

EGW

1

2,6%

Trip

1

2,6%

Não Especificou

1

2,6%

Tribo

1

2,6%

100% SKT

1

2,6%

TOTAL

39

100%

Tabela 25 – Revistas utilizadas para pesquisa de imagens

Questão 2c – Publicações especiais
Respostas múltiplas
Anuário de Propaganda

1

33,3%

Mangás

1

33,3%

HQ`s

1

33,3%

Total

3

100%

Tabela 26 – Pesquisa de imagens em publicações especiais
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Questão 2d – Livros consultados
Respostas múltiplas
Especializados

1

10,0%

Seção Design Martins Fontes

1

10,0%

Design

1

10,0%

Design Brasileiro

1

10,0%

História da Arte

1

10,0%

Não Especificou

5

50,0%

Total

10

100%

Tabela 27 – Livros utilizados para pesquisa de imagens

Questão 2e -Internet
Respostas múltiplas
Google

19

42,25%

Flickr

4

8,9%

Stock

1

2,2%

Deviant Art

4

8,9%

Sites de Pesquisa

3

6,7%

Editoriais de Moda

1

2,2%

Blogs de Designers

1

2,2%

Site de Fotografia

1

2,2%

Banco de Imagens

3

6,7%

Imageshock

1

2,2%

Gettimages

1

2,2%

Sites de Arte

1

2,2%

Portifólios

1

2,2%

Não Especificado

4

8,9%

Total

45

100%

Tabela 28 – Pesquisa de imagem na internet
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Questão 3 – Onde adquire o material

Respostas múltiplas
Banca de Jornais

27

24,5%

Livrarias

10

9,1%

Biblioteca

7

6,4%

Peço Emprestado

17

15,5%

Na Internet

49

44,5%

Total

110

100%

Tabela 29 – Onde adquire o material

Questão 4 – Você conhece a revista Zupi Design?
Resposta única
Sim

2

3,9%

Não

18

35,4%

Já Ouvi Falar

4

7,8%

Nunca Ouvi Falar

27

52,9%

Total

51

100%

Tabela 30 – Conhece a Revista Zupi Design?
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QUESTIONÁRIO 2

Questão 1 – Você conhecia a revista Zupi Design
Resposta única
Sim

4

8,5%

Não

43

91,5%

Total

47

100%

Tabela 31 – Já conhecia a revista Zupi Design?

Questão 2 – Relacionada à apresentação da revista atribua uma nota de 0 a 5

2.a – Qualidade do papel
Resposta única – Nota atribuída: qualidade do papel
0

0

0,0%

1

0

0,0%

2

0

0,0%

3

1

2,0%

4

7

15,0%

5

39

83,0%

Total

47

100%

Tabela nº 32 – Qualidade do papel utilizado
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2.b Qualidade de impressão
Resposta única – Nota atribuída: qualidade de impressão
0

0

0,0%

1

0

0,0%

2

0

0,0%

3

0

0,0%

4

5

10,6%

5

42

89,4%

TOTAL

47

100,0%

Tabela nº 33 – Qualidade de impressão

2.c Formato da revista
Resposta única – Nota atribuída: formato
0

0

0,0%

1

0

0,0%

2

0

0,0%

3

4

8,5%

4

8

17,0%

5

35

74,5%

Total

47

100%

Tabela nº 34 – Nota atribuída ao formato da revista
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2.d. Capa
Resposta única – Nota atribuída: capa
0

0

0,0

1

0

0,0

2

0

0,0

3

5

10,6

4

11

23,4

5

31

66,0

Total

47

100%

Tabela nº 35 – Nota atribuída à capa

2.e Quantidade de publicidade
Resposta única – Nota atribuída: quantidade de publicidade
0

0

0,0%

1

5

10,6%

2

2

4,3%

3

15

31,9%

4

9

19,1%

5

16

34,0%

Total

47

100%

Tabela nº 36 – Nota atribuída: quantidade de publicidade

Questão 3 – (Aberta)

158
Questão 4 – Quais as seções que mais o interessaram?
Respostas múltiplas
Carne Fresca

9

5,45

Bate Papo

10

6,0%

Portfólio

26

15,5%

Galeria

33

19,6%

Moda

12

7,1%

Perfil

12

7,1%

Toy Art

18

10,7%

Bloody Cool

9

5,4%

Artista Convidado

11

6,5%

Livros

10

6,0%

Sites

18

10,7%

Total

168

100%

Tabela nº 37 – Seções apontadas como preferidas

Questão 5 – (Aberta)

Questão 6 – Qualificação atribuída às imagens publicadas na revista
Informativas

8

7,8

Estimulantes

30

29,1

Interessantes

39

37,9

Inesperadas

21

20,4

Não responderam

1

1,0

Outras

4

3,9

Total

103

100%

Tabela nº 38 – Qualificação das imagens publicadas na revista
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6.a Outras? Quais
Quais?
Inovações

1

20,0%

Tendências

1

20,0%

Perspectivas

1

20,0%

"Chocantes, estimulam o questionamento"

1

20,0%

Super criativas

1

20,0%

Total

5

100%

Tabela nº 39 – Outras qualificações atribuídas

Questão 7 – (Aberta)

Questão 8 – O que o contato com a revista possibilitou a você?
Despertou interesse pela publicação

29

29,3%

Trouxe Informações sobre o que se faz em arte hoje em dia

34

34,3%

Proximidade com as linguagens artísticas

36

36,4%

Outros. Quais?

0

0,0%

Total

99

100%

Tabela nº 40 – Experiência que o contato com a revista trouxe

Questão 9 – (Aberta)

Questão 10 – (Aberta)

Questão 11 – (Aberta)

ANEXOS
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ANEXO 1

Figura 36 – Fonte Folha Serif: fonte desenhada para utilização do jornal Folha de São
Paulo.

Figura 37 – Fonte Chronicle Display: utilizado na tipografia dos textos.
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Figura 38 – Fonte The Mix: utilizado em destaques e títulos das matérias do caderno Esportes.
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