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Modo de usar
Culturas
Termos de utilização
Esta publicação é para uso pessoal do leitor.
É autorizada a citação de textos. Não é permitido a venda a terceiros, ou a disseminação deste PDF por outros sites.
É permitido imprimir este documento e
colocá-lo em bibliotecas públicas. A licença
concedida ao leitor não permite vender os
conteúdos (textos, imagens e grafismos) a
terceiros.
Não é permitido colocar este PDF em sites
como ISSUU, etc. É terminantemente proibido colocar esta versão noutros sites! Pela
simples razão: passados alguns dias (ou
semanas) depois do primeiro lançamento,
recebemos reacções, sugestões e comentários dos leitores, que nos permitem melhorar o conteúdo. Deste modo, fazemos segundas (ou mesmo) terceiras edições, que
incluem esses melhoramentos. As cópias
ilegais, difundidas noutros sites, não beneficiam desses melhoramentos.

O que «Culturas» não é
Esta publicação não é uma revista «científica» ou «académica». Em Portugal, nos Açores e no Brasil, o nível geral das publicações
ditas «científicas», «universitárias» ou «académicas» é tão baixo (excepções confirmam
a regra), que não nos interessa ser comparados com estas publicações.
Citações
Quem quiser incluir no seu trabalho académico, jornalístico, etc. uma referência aos
temas aqui publicados, deve fazer a citação e
a referência segundo a praxe académica:
Nome(s) do(s) autore(s)
Título do artigo
Culturas nr ...., data ....
Publicado em: www.tipografos.net/cadernos
Editor, Copyright
Os cadernos de Culturas são redigidos, paginados e publicados por Paulo Heitlinger; são
igualmente propriedade intelectual deste
editor. Qualquer comunicação – calúnias,
louvores, ofertas de dinheiro, propostas de
suborno, etc. – pheitlinger@gmail.com.

Aconselhamos os nossos leitores a usar a versão
mais recente do Acrobat Reader.
Esta ferramenta, mais evoluída, não só permite
visualizar vídeos e clicar todos os hiperlinks
inseridos neste texto digital, como permite
adicionar comentários. Deste modo, pode
personalizar melhor esta sua cópia do livro!

Temas
Culturas incide sobre temas do Design, do
Typeface Design, do Design Gráfico e de Produto – e a análise social e cultural dos fenó
menos rela
cio
nados com a visualização,
edição, publicação e reprodução de textos,
símbolos e imagens. Publicados em português, castelhano, galego e catalão, mas também em alemãos, os Cadernos de CULTURAS
não professam qualquer orientação nacionalista, chauvinista, partidária, religiosa,
misticista ou obscurantista. Não discutimos
temas pseudo-científicos, tais como a Semió
tica ou o «Lateral Thinking», por exemplo.
Em 2016, a distribuição continua a ser feita
grátis, por divulgação do PDF posto à disposição em www.tipografos.net/cadernos.
© 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 by Paulo
Heitlinger. All rights reserved.
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Novidades

Na Kunsthal
Rotterdam

T

he Museum of Everything, a Kunst
hal de Rotterdam, mostra o artista
norte-americano Keith Haring,
na sua vertente mais social e política. Birgit Wegemann viu a exposição e trouxe
imagens.
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A

exposição The Political Line é uma «major exhibition» sobre a obra do influente artista e activista Keith Haring (1958 – 1990). Com o seu estilo
unico, Haring, um protegido de Andy Warhol, fez eclodir
uma pequena revolução no mundo das Artes, na década
de 1980.
Inspirado por graffitis, comic strips, music, dança,
‘high’ art e cultura popular, Haring desenvolveu um estilo
visual muito particular.
Com 120 obras de arte, oriundas de colecções internacionais, a exposição da Kunsthal em Roterdão mostra
que vale a pena rever a obra do mega-star, que, nos anos
80, foi a figura principal da New York downtown community. Foi a era do conservatismo de Reagan; o manifestamente homosexual Keith Haring elegeu a missão de levar
ao conhecimento público injustiças sociais.
Keith Haring começou a ganhar notoriedade ao desenhar a giz nas estações de metropolitano de Nova Iorque.
As suas primeiras exposições começaram a partir de 1980
no Club 57, que se tornou um ponto de encontro dos vanguardistas. Na mesma década, pintou diversos murais,
de Sydney a Amsterdão. Em 1988, abriu um Pop Shop em
Tóquio.
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K

eith Haring. Untitled,
vinyl paint on vinyl
tarp. 365,7 x 375,9
cm, 1982 © Keith Haring
Foundation. Salama
bint Hamdan Al Nahyan
Foundation, Abu Dhabi.
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K

eith Haring. Untitled,
acryl on tarp, 289
x 365 cm, 1984. ©
Keith Haring Foundation.
Collection Stedelijk
Museum Amsterdam.

Keith Haring at First TSG Show.
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Rescaldo 2016
A 9.ª edição do Festival Rescaldo é realizada
em Lisboa, nos espaços da Culturgest e da
Galeria Zé dos Bois.

O

Rescaldo volta a oferecer a oportunidade de testemunhar algumas
das mais promissoras músicas sem
rede e sem género do panorama português.
A celebração de mais um ano – a nível autoral e da consolidação de percursos – da criação e do experimentalismo em terras lusas
é assinalada pela presença de projectos e
músicos cuja dimensão internacional tem
vindo a conhecer fortalecimento (Norberto
Lobo, Filipe Felizardo ou Gala Drop), ou,
como é também norma, de valores emergentes (Papaya, Ozo ou Acid Acid).
Depois de numa edição anterior o Norte
do país ter merecido especial destaque, é para
Lisboa que se volta o principal foco deste Rescaldo, prova de que a capital continua a ser
um polo de dinamismo, qualidade e sentido
de busca nas franjas da música. No entanto,
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o Norte continua a ser representado e representativo de uma também intensa dinâmica
criativa, sendo que é das mais altas latitudes
que provém um dos momentos mais aguardados desta edição, que dá também sequência a uma das marcas do Rescaldo – a promoção de colaborações inéditas e fora das zonas
de conforto – com o encontro em palco dos
psicadélicos Black Bombaim e da luminária
do jazz vanguardista mundial, o saxofonista
alemão Peter Brötzmann.
O Rescaldo volta para espelhar o privilégio que é ter, em Portugal, tantos e tão inspirados aventureiros sonoros nos mais variados quadrantes.
A partir de sexta, 19 de Fevereiro. Até
sábado, 27 de Fevereiro de 2016. Programa
em http://festival-rescaldo.info
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13 miles of typography

O

n Broadway, from A to Z – assim
se chama uma excelente apresentação, bem invulgar e muito
cuidada: tipos e letras visiveis nas ruas,
no meio da cidade de Nova Iorque. Um
site da autora Gabriella Garcia, com a
ajuda do expert Ksenya Samarskaya e
com design de Sergii Rodionov. Fotografias de Lia Bekyan. Muito obrigado ao leitor de Culturas que nos chamou a atenção para este interessante web-site!
http://www.hopesandfears.com/hopes/
culture/design/216855-typography-ofbroadway-from-a-to-z

Homem vs. Natureza

T

ofu, leite de soja e molho de soja
– estes são os produtos que vem à
mente do consumidor, quando se
menciona o termo «soja».
Nesta lista, a carne não vem incluída.
Contudo, mais de 80% dos feijões de soja
são transformados em farinha de soja,
que é directamente conduzida à indústria
das carnes, para engordar animais.
Foto: Tofu. http://www.plantfoods.org
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A monocultura da soja

O

avanço da soja no
Mapito – uma região
fronteiriça entre os
Estados brasileiros do Maranhão, Piauí e Tocantins, além
da Bahia – foi definido nos
últimos anos por grandes grupos empresariais e fundos de
investimento.
Um levantamento mostrou
que dez grandes companhias já
controlam – directa ou indirectamente – uma área maior que
1 milhão de hectares na região.
Embora nem toda essa área já
esteja cultivada, ela representa
cerca de um terço dos 3 milhões
de hectares em que a soja está
sendo colhida na região.
Quem percorre os quase 120
km de chão batido da rodovia
PI-397, que corta a Serra do Quilombo, no Piauí, vê um cená-
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rio em transformação. Longas extensões
de vegetação nativa postas no chão anunciam o avanço das lavouras de soja e milho
sobre o chapadão, naquela que é conhecida
como a «última fronteira agrícola» do Brasil – a porção de Cerrado que engloba o sul
do Maranhão e do Piauí, o leste do Tocantins
e o oeste da Bahia, também conhecida pelo
acrónimo “Mapitoba”.
m grão cresceu demais. O cultivo
da soja espalhou-se por todas as
regiões do Brasil nas últimas três a
quatro décadas. Ocupa uma área cinco vezes
e meia superior à da Holanda.
A crença de que o aumento das exportações é a principal mola propulsora do desenvolvimento talvez explique o estímulo
governamental a estas actividades. Mas as
consequências do avanço da monocultora
sobre as comunidades rurais, particularmente sobre os agricultores, os seus familiares, ribeirinhos, pescadores artesanais e
comunidades indígenas, não têm sido suficientemente investigadas, nem divulgadas,
condenando à invisibilidade os processos de
empobrecimento, exclusão social e territorial em curso.

U

U

ns 90% das colheitas de
soja são destinados às
indústrias que transformam
o grão em óleo e farinha.

A farinha (farelo) serve de ração
para o gado bovino, para frangos,
porcos, etc. – para aqueles que
são criados em confinamento,
ou que estão posicionados nos
campos, como nos Açores, por
exemplo.
Essa utilização explica o
crescimento da procura e o
consequente aumento de 60%
da produção de soja mundial
entre 1995 e 2005.

Soja modificada
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Roundup Ready soybeans

E

m 1991 começou a ser vendida a soja geneticamente
modificada. A primeira
sementeira nos EUA registou-se em
1996. No ano seguinte, os agricultores argentinos também aderiram à
novidade. A maior parte da soja hoje
comercializada é soja transgénica.
Cerca de 93% dos feijões de soja
norte-americanos são transgénicos.
A maioria dos consumidores portugueses ignora este facto. Existem
vários tipos de soja transgénica. Na
espécie mais plantada foi introduzida, por técnicas da Biotecnologia,
um gene dum outro organismo.
Um gene capaz de torná-la tolerante ao uso do herbicida Glifosato, também designado por Roundup. O glifosato (N-(fosfonometil)
glicina, C3H8NO5P) é um herbicida sistémico não selectivo (mata
qualquer tipo de planta) desenFoto: Alexandra Buxbaum / Greenpeace.
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volvido para matar ervas; é o
ingrediente principal do produto Roundup, herbicida da já
famosa empresa Monsanto.
O gene adicionado à soja
foi extraído de uma bactéria
do solo, e patenteado por uma
empresa privada com o nome
CP4-EPSPS. Estruturalmente,
é muito parecido com os genes
que compõem o genoma de
uma planta. Quando foi inserido no genoma da soja, tornou a planta resistente à aplicação do herbicida.
Roundup Ready soybeans

Com a nova tecnologia, tornou-se mais fácil para os agricultores controlarem as plantas daninhas, sem afectar a
soja, diz a indústria dos Agrotóxicos. Em 2004, o glifosato
já estava a ser usado em 80%
das plantações de soja dos
EUA, para eliminar as ervas
daninhas.
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«Farelo de Soja tostado» é um produto
resultante da extração do óleo de soja
com hexano. É utilizado na produção
de rações para aves, suínos, bovinos,
ovinos, equinos e caprinos. A empresa
BSBIOS produz três classificações
de farelo – com 44%, 45,5% e 46% de
proteína.
O produto é comercializado a granel
em embalagens de 40 kg. Nas
embalagens, o Farelo de Soja tostado
possui 46% de proteína, podendo ser
utilizado na ração de aves, suínos,
bovinos, ovinos, equinos e caprinos.
A BSBIOS, que é parceira da
Monsanto, também produz e
vende sementes de soja e trigo. O
presidente da BSBIOS, Erasmo Carlos
Battistella voltou a figurar no ranking
das 100 pessoas mais influentes
do agrobusiness brasileiro (Revista
Dinheiro Rural).
Foto: BSBIOS.
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G

lobalização do consumo de
carne. Várias pesquisas, como
as da FAO e também do IBGE,
indicam que o consumo de
carnes acompanha as alterações de
renda per capita da população.
Quanto maior a renda, menor o
consumo de cereais e tubérculos, e
maior o de carnes, principalmente o
de aves.
Além disso, vemos uma tendência
à globalização dos hábitos
alimentares, um fenómeno social
que atribui status ao consumidor de
carne.
No Japão, por exemplo, o consumo
per capita anual de arroz caiu de 107
kg para 65 kg entre 1961 e 2000, mas
o de carne foi multiplicado por oito
no mesmo período (de 5 kg para 40
kg).
Por sua vez, em 1990 o povo chinês
já comia três vezes mais carne do
que em 1961.
Em numerosos países, a engorda dos
bovinos é feita com a adição de uma
parte substancial de soja à ração.
Foto: FDA.
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A

área das plantações de soja, a nível mundial, já ultrapassa os 90
milhões de hectares – três vezes a área da Alemanha. Os campos de
soja substituiram importantes partes da floresta virgem e do Cerrado
do Brasil – a savana com maior biodiversidade.
Foto: Clever Agro, uma companhia do agrobusiness,
sedeada na Ucrania. http://clever-agro.com/
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No Brasil cultiva-se a soja industrialmente, em gigantescas áreas.
80% deste produto é exportado para as criações de gado na
Europa e nos EUA. 10 % serve para produzir combustiveis, 9 %
serve para fazer margarina e 1 % para fazer outros produtos.

A soja é produzida num sistema
agro-industrial baseado no uso de
energia fóssil, insumos industriais,
fertilizantes químicos, agrotóxicos,
mecanização intensiva, muito
pouca mão-de-obra, variedades
geneticamente modificadas de alto
potencial produtivo e muitos outros
recursos não renováveis.
A expansão sem controle da
monocultura de soja promoveu o
desmatamento da maior parte do
ecossistema do Cerrado e ameaça a
floresta amazónica.
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A

exportação de soja pelo porto
de Paranaguá atingiu mais de
um milhão de toneladas. Desde
2004 que este porto não registava este
volume de embarques do produto num
único mês. No comparativo com o ano
passado, houve um aumento de 12%
nas movimentações do produto.
Foto: Orlando Kissner/AENotícias

Design

O Design de produto oriundo da
Rússia que tem sido mostrado em
algumas exposições recentes é
simplesmente pavoroso.
Curiosamente, a peça de Design
russa com maior êxito – a arma
Kalashnikof – nunca é mostrada.
Perguntamos porquê.
O museu londrino Londons Design
Museum adquiriu recentemente
uma destas armas, para a sua
colecção de «Clássicos».
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Kalashnikof, a arma dos pobres
É a mais conhecida marca russa, sem
dúvida. Quantas pessoas morreram pelo
fogo desta arma, é impossivel de
conhecer – ou sequer calcular.
Tem uma altíssima reputação entre os
especialistas de armamento, e entre os
soldados que a usam. A sua resistência à
água, areia e lama, bem como a sua
manutenção bem simples, tornaram
lendária este ferramenta da Morte.

M

uitos soldados norte-americanos
a batalhar no Vietname morreram, quando as suas sofisticadas
espingardas M16 negaram o serviço – algo
que muito raramente sucedia aos guerrilhas
do Vietcong equipados com uma «Kalash».
Esta arma é um artigo de Design industrial
de ernorme sucesso.
Teve um baixo custo de produção e tem
uma cadência de 600 tiros/minuto. A velocidade do projéctil na boca do cano é de 721

A Tipo 2, AK-47, a primeira versão do «machined receiver»

m/s, com munição de calibre 7,62 x 39 mm
(cartucho curto, padrão russo).
m comparação com a sua maior
rival, o fuzil norte-americano M4A1,
a espingarda automática AK-47 é
mais confiável e mais resistente, exigindo
menos cuidados de limpeza e manutenção.
Quando comparada a espingardas modernas, a sua fama parece anacrónica, pois con-

E

tem muitas partes móveis, prejudicando
a precisão do disparo. É muito ruidosa, e
muito pesada (em média 4,3 kg, sem o carregador de munição, que pode conter 20,
30 ou 90 cartuchos). Tem um raio de ação
eficaz de apenas 300 m, bem abaixo dos
fuzis modernos.
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E

sta espingarda automática teve o
seu uso em muitas nações do bloco
dito «comunista» durante a Guerra
Fria, e continua a ser largamente utilizada
em mais de 60 países, principalmente aos
que pertenceram ao Pacto de Varsóvia e os
países do Oriente Médio.
Também é encontrada em posse de grupos terroristas – devido ao seu baixo preço e
à facilidade de aquisição no mercado negro.
Apesar de muitos a considerarem uma arma
ultrapassada, continua a ser ideal para troca
de tiros intensa, é uma arma muito potente.
A AK-47, segundo o Guiness Livro do Recordes, é a arma de fogo actualmente mais utilizada no mundo.
É a espingarda automática fabricada
em mais alto número, de todos os tempos.
Estima-se que o número de exemplares
produzidos na Rússia, como também sob
licença em países como a Bulgária, China,
Hungria, Índia, Coreia do Norte, Roménia e
outros, chegue à cifra de 90 milhões. Países
como a Finlândia e Israel também se basearam na «Kalash» para produzirem os seus
sistemas M62 e Galil, respectivamente.

Mikhail Kalashnikof
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A

Kalashnikof é caracterizada pela
sua resistência e rusticidade, pela
produção em massa, pela simplicidade de operação e manutenção, além da
estabilidade em baixas e altas temperaturas.
Deixa a desejar nos requisitos precisão, ergonomia e peso, mas, no terreno, muitas vezes
estas características não são as decisivas.
A Kalaschnikof não é apenas usada como
arma de mão, também é montada sobre tanques e carros de assalto.
omo surgiu esta arma? Mikhail
Kalashnikof, um jovem sargento
das forças blindadas soviéticas, fora
ferido em combate em 1942. No hospital
concebeu um protótipo de pistola-metralhadora. Esta sua primeira arma foi indeferida
por causa de ser complexa, mas o inventor
foi transferido para o órgão de investigação
e desenvolvimento de armas leves do Exército Vermelho, para continuar a trabalhar
noutras armas.
Aqui Kalashnikov projectou uma carabina semi-automática. Esta, embora não
tenha sido bem sucedida, serviu como
ponto de partida para o seu primeiro fuzil de
assalto, conhecido por AK N.1 – ou AK-46.

C

Mikhail Kalashnikof
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A

K-47, sigla da denominação russa
Avtomat Kalashnikova obraztsa 1947,
é uma espingarda-metralhadora
criada em 1947 por Mikhail Kalashnikov e
produzido na União Soviética pela empresa
estatal IZH. Este fuzil de assalto AK-47 surgiu na União Soviética logo após o fim da II.
Guerra Mundial. Terá sido inspirado no fuzil
de assalto alemão Sturmgewehr 44 – uma alegação sempre refutada pelos russos
uando atingiu o seu 90º aniversário, Michail Timofejewitsch Kalaschnikof ganhou a maior distinção do sistema para o qual trabalhou a vida
inteira: a Estrela dos Heróis da Rússia. O
nome da sua arma, a Kalaschnikof, pertence
ao grupo das palavras russas mais conhecidas no mundo. Michail Kalaschnikof tinha
afirmado várias vezes que não são os construtores, mas sim os políticos os responsáveis pelo uso de armas e de violência. «Eu
apenas contribui com uma arma para proteger a minha pátria», disse o militar.
o fim da sua vida, Kalaschnikof
vivia de uma pequena pensão.
Serão cerca de 90% o número de
reproduções da arma. Kalaschnikof, que

Q

N

nunca obteve qualquer prémio de dinheiro
pela sua invenção, tentou amiúde combater
os copiadores da sua arma. Na Rússia, praticamente qualquer patriota conhece a história
do fazedor de espingardas automáticas que
sempre quis obter a «arma perfeita».

Design da Rússia
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Avoska, a sacola
Um dos melhores exemplos de design –
soviético? – russo? Quem não é indiferente ao
meio ambiente, à poluição por embalagens
inúteis e as alterações climáticas, gostará de
saber que esta sacola de rede é há muito tempo
uma solução viável para o transporte diário de
pequenas compras.
A avoska permite comparar a quantidade
estritamente necessária de alimentos, fazendo
desnecessário acumular reservas.
Os alimentos não são embalados várias vezes, a
sacola é reutilizável e pode levá-la sempre
consigo, já que é muito leve e compacta e não
ocupa praticamente nehum espaço.

Авоська
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Um artigo de «Design» russo.
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Um artigo de «Design» russo.
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Um artigo de «Design» russo.
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ЗиЛ 4104 Лимузин - ZiL 4104 Limusina.
Automóvel de luxo, blindado, para uso da classe dirigente.
Foto: petersrussia.blogspot.pt
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ГАЗ Чайки - GAZ Seagull («Gaivota»)
Réplica de um modelo norte-americano.
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Aspirador Vauka. Foto:
Birgit Wegemann.

Televisor. Foto: Birgit
Wegemann.
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Icones da
Inovação

A. Krutschonych, W. Chlebnikow.
WeltVomEnde («Mirskontsa»). Capa: N.
Gontscharowa, Illustrationen: N.
Gontscharowa, M. Larionow, W. Tatlin, N.
Rogowin. Moskau: Lithographiedruckerei W.
Titjaew. 1912. Lithographierte Ausgabe.
W. Majakowski-Museum, Moskau
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L. Lissitzky. Capa da revista
«Weschtsch» («Objecto») Nr. 1-2.
1922. Zinkdruck. W. MajakowskiMuseum, Moscovo.
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Warwara Stepanowa. «Baut die
Avantgarde der revolutionären
proletarischen Kunst».
Handgeschriebener Poster. 1919.
Papel e gouache.
Arquivo de A. Rodtschenko e W.
Stepanowa, Moscovo.
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W. Kulagina. Projecto para uma
capa. Umschlagskizze zu einer
nicht identifizierten Zeitschrift.
1920-er. Papier, Tinte, Bleistift,
Applikation. W. MajakowskiMuseum, Moskau
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A. Samochwalow. Capa da publicação
mensal«Sdwig» («Schub»), orgão da
Literarischen Assoziation bei der Sektion
Druck und Medien des Gouvernements
Tscheljabinsk. Nr. 3, 1923. Hochdruck.
Arquivo de A. Rodtschenko e W. Stepanowa,
Moscovo.
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I. Terentjew. «Fakt». Tiflis: 41˚, 1919. W. Majakowski-Museum, Moskau
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A. Rodtschenko «Bücher zu allen Wissensbereichen». Poster. 1925. Eigenhändiger Silber-Gelatine-Abzug,
Gouache (eigenhändige Kolorierung über das Foto). Arquivo de A. Rodtschenko e W. Stepanowa, Moscovo.
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Liubov Popova. Set for
Crommelynck’s farce The
Magnanimous Cuckold,
1922. Bakhrushin Theatre
Museum, Moscow
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A revolução pintada – como se fosse uma peça de teatro: Konstantin Yuon,
«Um Planeta Novo», 1921. Tempera sobre cartão. Galeria Tretyakov, Moscovo.
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Isaac Rabinovich. Cenário para a comédia de Aristofanes Lysistrata, 1923. Bakhrushin Theatre Museum, Moscovo.
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N

ão paramos de esfregar os olhos ante esta demonstração de vitalidade cultural e espirito de renovação que caracterizou a «Primavera soviética».
A exposição Russian Avant-Garde Theatre: War, Revolution
and Design, 1913 – 1933, mostrada em 2015 no Victoria and
Albert Museum, em Londres, reuniu obras que abrangem o
chamado período vanguardista, de 1913 até 1933. Incluidos
estavam mais de 150 desenhos radicais para produções de
teatro: figurinos, cenários, etc.
Alguns dos melhores artistas desta época trabalharam
juntos, em grupo: Kazimir Malevich, Vladimir Mayakovski,
Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin, Alexandra Exter, El
Lissitsky, Liubov Popova e Varvara Stepanova.
museu de teatro mais prestigiado da Russia foi fundado em 1894, numa mansão neo-gótica situada
ainda hoje na parte Norte de Paveletskaya pl. Este
museu exibe todos os pertences e acessórios – cenários, figurinos, scripts e itens pessoais dos grandes do palco. A exibição não ficou limitada ao drama, pois também descreveu a
evolução da Ópera, do Balllet e dos fantoches. Infelizmente,
este web-site apenas em russo: www.gctm.ru/

O

Desenho de figurino para
Sten’ka-Razi, 1923, Konstantin
Vialov. Foto: © A. A. Bakhrushin
State Central Theatre Museum
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Costume design for
Tarelkin's Death by Varvara
Stepanova, 1922.
Foto: © A. A. Bakhrushin
State Central Theatre
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Design para um figurino para a peça Bedbug,
da autoria de Alexander Rodchenko, 1929.
Foto: © Bakhrushin State Central Theatre Museum
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Sergei Eisenstein:
Set design for
Macbeth produced
at the Central
Educational Theatre,
Moscovo.

CULTURAS 29 / Janeiro de 2016 / O palco da vanguarda / página 57
Design de figurinos
para a peça Life for
the Tsar, 1913-1915,
Vladimir Tatlin.
© A. A. Bakhrushin
State Central
Theatre Museum.
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Liubov Papova (1889-1924). Figurino
para Romeo e Julieta, 1920.
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Set design para Victory
Over the Sun, 1913,
Kazimir Malevich. © A. A.
Bakhrushin State Central
Theatre Museum
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Figurinos
desenhados por
Nicolai Musatov, em
cooperação com o
coreógrafo Kasian
Goleizovsky
© A. A. Bakhrushin
State Central Theatre
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Projecto de cenário para a peça Anzor (1920) do dramaturgo da Georgia Iraklii
Gamrekeli (1894-1943) © A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum.

Três senhoras

Samuel Joshua Beckett | Loïe Fuller Dancing
| The Metropolitan Museum of Art.

Sarah Bernhardt

Emilie Louise Flöge e Gustav Klimt

A passagem do século
xix para o xx foi tão rica
em fenómenos sociais
e culturais, que ainda
hoje estamos a tentar
perceber o que se passou.
Nas próximas páginas
apresentamos três senhoras,
mulheres que souberam
alcançar novos patamares
pessoais e na sociedade.

CULTURAS 29 / Janeiro de 2016 / 1892 / página 64

1892

N

o ano de 1892, a actriz americana Loïe
Fuller meteu os seus rocambolescos
trajes de cena num grande baú de viagem, e embarcou em direcção à Europa. Já com
30 anos, e cansada de uma carreira de pequena
actriz de variedades, queria agora tentar a sua
sorte em Paris. A sorte grande, bem entendido.
Com a sua mãe a reboque, uma senhora já de
idade, Loïe embarcou no transatlântico que a
levou a França.
Poucos dias após a sua chegada à «cidade
da luz», Loïe já tinha conseguido marcar uma
entrevista com Édouard Marchand, o director do célebre cabaret Folies Bergères. Quando
chegou ao encontro marcado, a carruagem deixou-a mesmo em frente de um enorme cartaz
publicitário, que apregoava a atracção actual do
Folies: uma dançarina jovem, ondulando com
um longo véu sobre a cabeça; as letras do cartaz
anunciavam uma «dançarina serpentina».
«Aqui estava anunciado o cataclismo, a
minha total aniliação», escreveu mais tarde a
Fuller nas suas memórias. Pois nesse dia, Loïe

Loïe Fuller. Foto em
publicidade de cigarros.
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tinha vindo para apresentar a sua própria Serpentine dance – uma novidade cénica que ela
tinha inventado nos Estados Unidos.
Em breve se esclareceu que a jovem dançarina que já bailava a Dança das Serpentes no
Folies Bergères não era, nem mais nem menos
do que Maybelle Stewart, uma moça da cidade
de Nova Iorque, uma conhecida de Loïe, que a
tinha visto exibir a Dança das Serpentes num
palco da cidade e que, obviamente, tinha visto
mais do que o suficiente para copiar o bailado e
levá-lo para Paris.
uma Loïe Fuller petrificada ante a prova
do plágio foi transmitido que o empresário Edouard Marchand só a poderia
atender depois de terminada a matiné de Mademoiselle Stewart. Fuller sentou-se, para ver o
que iria fazer a sua imitadora. Embora de inicio
a tremer e a suar copiosamente, Loïe em breve
se recuperou do choque – o bailado da Stewart
era muito inferior ao espectáculo que Loïe pretendia apresentar.
«Quando mais dançava, mais calma eu
fiquei», anotou Fuller nas suas memórias. «Até
poderia tê-la beijado, pela sua inaptidão...»
Depois de terminada a performance, Fuller vestiu as suas longas vestes, foi ao palco do teatro

A

Loïe Fuller. Foto
de 1896, EUA.
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agora já vazio, e, com o acompanhamento
musical de apenas um violinista, mostrou a
sua própria Dança das Serpentes.
Ao terminar esse dia, Marchand tinha
garantido a Loïe Fuller um contrato para
um espectáculo solo da Dança das Serpentes
e também, para grande alívio da americana,
despedido a imitadora Stewart.
Mas Loïe não teve muito tempo para festejar o acontecido. Pois já existia publicidade em circulação a anunciar o espectáculo
da Stewart. Marchand, receoso de protestos
do público, quis que Fuller dançasse as duas
noites de 28 e 29 de Outubro sob o nome
Maybelle Stewart, dançando a imitação que
a Stewart tinha feito da sua Dança Serpentina. Foi com esta triple simulação que Loïe
Fuller lançou a sua carreira internacional.

La Loïe Fuller
dans sa création
nouvelle Salomé.
Cartaz
publicitário do
ilustrador Georges
de Feure (18681943). Imp. P.
Lenénil
(Asnières). Data
de edição: 1895.
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Loïe Fuller, la Salomé électrique

A Arte de Bem Rodopiar com efeitos multimédia

A bailarina americana Loïe Fuller (18621928) conquistou o público parisiense na
estreia do seu espectáculo no cabaret
Folies-Bergère, na noite de 5 de Novembro
de 1892. Com a ajuda de longas canas de
bambu manipulava graciosamente o seu
longo traje de seda translúcida e
iridiscente, evocando formas orgânicas
– borboletas, flores, labaredas de fogo –
metamorfoses sem fim, encenadas com
um jogo de luzes de cor. Uma expressão
de... multimédia.

U

ltrapassando a linguagem cénica
dos ballets tradicionais, os espectáculos visuais de Loïe Fuller já não
contavam histórias românticas e melodramas, antes emanavam sensações e transmitiam sensualidade. As suas danças levavam
títulos tão simples como Lotus, Borboleta,
Nuvem, Fogo. Mais tarde, ainda mais abstractos: Luz e Sombra, por exemplo.

Loïe Fuller, Foto de Frederick Glasier, 1902.

A norte-americana Loïe Fuller foi uma das
figuras femininas mais relevantes e influentes do meio artístico do fin-de-siécle e do
início do século xx. Bailarina, coreógrafa,
iluminadora, inventora de efeitos visuais,
treinadora, comissária de arte, cineasta,
empresária e escritora, desde muito jovem

Isaiah West Taber,
Loïe Fuller, La danse
Blanche, 1898. San
Francisco, ca. 1898.

Cabelos louros, olhos
claros azuis: se bem
que não fosse uma
grande beldade, a
Fuller tinha uma
presença fora do
comum. Foto: Elliott
& Fry, um estúdio de
fotografia vitoriana.
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se converteu numa lenda viva. Trabalhou nos Estados Unidos e na Europa.
Exerceu uma notória influencia sobre artistas,
fotógrafos e intelectuais do seu tempo; sobre ela
falaram com admiração Giacomo Balla, Marie Curie,
Camille Flammarion, Toulouse Lautrec, os irmãos
Lumière (pioneiros do cinema), Stéphane Mallarmé,
George Mèlies, Kolomon Moser, o escultor Auguste
Rodin, Arthur Symons e Paul Valèry, entre muitos
outros.
Mundialmente conhecida já em fins do século xix
pela criação da sua famosa Dança Serpentina, teve
um pavilhão próprio, projectado por Henri Sauvage,
na célebre Exposição Universal de Paris em 1900.

N

ascida Marie Louise Fuller (1862 – 1928) em
Illinois, esta dinâmica americana foi pioneira no complexo panorama da «dança
moderna» e na iluminação teatral. Fuller usava
para as suas coreografias trajes confeccionados em
seda, iluminados por focos de luzes multicolores.
Loïe Fuller foi a primeira grande vedeta internacional da dança solista, assim como a primeira artista
a usar a luz eléctrica para fins puramente estéticos.
Para encenar os seus espectáculos dispunha de uma
equipe de iluministas munidos de focos de luz e de
projectores de diapositivos.

Henri de Toulouse-Lautrec, Loïe Fuller aux Folies Bergères, 1892.
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Loïe nunca teve qualquer treino de dança ou
formação de ballet clássico; a arte desta autodidacta consistia essencialmente em criar jogos
de luz em movimento, fazendo rodar e ondular
grandes panos de seda à volta do seu corpo. Poucas pessoas no público se apercebiam que Loïe
tinha que investir um enorme esforço físico no
controlo dos panos que mantinha em constante
ondulação, ao rodopiar em palco.
Os Simbolistas ficaram imediatamente fascinados por esta nova forma de arte cénica, que
se prestava facilmente a metáforas «naturais»,
como as borboletas, as serpentes, as flores ou as
chamas. Também os Futuristas ficaram seduzidos por esta quinética luminosa. Todos ficaram
cativados pela síntese de movimento, música,
efeitos visuais e cores.
Embora já fosse conhecida como actriz nos
Estados Unidos, ela achava que não era levada
a sério pelo público, que a considerava apenas
uma actriz de «vaudeville». Paul Bourcier, na
sua História da Dança no Ocidente, constata que
«Fuller foi considerada mais uma artista de
variedades do que uma bailarina».
oïe Fuller, sempre trajando a última
moda, fez várias tournés pela Europa,
entre elas uma com Isadora Duncan em
Paris. Como teve uma acolhida calorosa na capi-

L

CULTURAS 29 / Janeiro de 2016 / Loïe Fuller, la Salomé électrique / página 71
tal francesa, decidiu permanecer em França
e continuar aí o seu trabalho, tornando-se uma artista regular no elenco do Folies
Bergère.
Fuller havia criado o grupo de ballet
Les Féeries Fantastiques de Loïe Fuller e após
algum tempo voltou aos Estados Unidos,
para realizar espectáculos e apresentações.
Mas passou o resto da sua vida com a residência principal em Paris, onde morreu
aos 65 anos de idade. As suas cinzas estão
no Cemitério Père-Lachaise, em Paris. Após
sua morte, a sua companhia continuou com
apresentações – até1939.

Inovação e efeitos especiais
m 1896, Loïe Fuller entrou em contacto com o célebre inventor e
homem de negócios Thomas Edison, pois interessava-se pelo seu fluoroscópio. A intenção da bailarina era conseguir
um efeito fluorescente.
De facto, Loïe Fuller chega a aplicar os sais
da máquina de Edison no seu traje cénico.
O resultado foi a performance The Phosphorescent Dance. No entanto, sempre em busca
de special effects para as suas performances,
Loïe não deu ouvidos às advertências de

E

J

unho de 1914, Festa de dança ao ar livre. (Fête de la danse
para a Oeuvre du denier des veuves de la Société des gens
de lettres), nos Jardins Ranelagh, escola de dança de Miss
Loïe Fuller. Foto: Agencia de imprensa Rol, 1914.
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Marie Curie em relação aos danos que poderiam causar os sais radioactivos.
Thomas Edison, por sua parte, estava
interessado em filmar a dança de Loïe Fuller, captar o movimento em imagens, mas
ela recusou o convite. Resulta então que o
filme de Edison, de 1897, conhecido como
Annabelle Serpentine Dance, uma curta produção cinematográfica de 34 segundos, mostra a actuação de Annabelle Moore, uma das
imitadoras mais conhecidas de Loïe Fuller.
Pouco depois, em 1899, os famosos irmãos
Lumière filmam uma nova versão da Serpentine Dance, considerada ser um dos primeiros filmes a cores da história do cinema,
embora a cor tenha sido pintada à mão frame
por frame. Trata-se, portanto, de um filme
colorido.

Hanako

T

udo o que vinha do Japão sempre
interessou a Loïe. De resto, o Japonismo era a grande moda da época.
Por isso foi com especial prazer que Loïe
estabeleceu relações com a actriz e bailarina japonesa Sada Yacco, e pouco depois,
não hesitou em assumir a responsabilidade
financeira para esta actriz japonesa poder
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A Semana do Japão. Ilustração de Columbano Bordallo
Pinheiro, no semanário português A Paródia.
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vir à Europa para representar com toda a sua
companhia – uma troupe com nada menos de
30 pessoas.
ssas 30 pessoas custavam a Loïe mais
do que outras, pois além de todos os
gastos feitos para distrair os Japoneses,
havia que pagar os custos de enganchar uma
vagão especial aos comboios que levavam esta
troupe aos sítios da Europa onde deviam actuar.
Um vagão de carga cheio de especialidade japonesas, arroz asiático, peixe salgado e outros produtos mais, destinados à alimentação de Sada
Yacco e dos seus actores e actrizes.
Numa única temporada de teatro, Loïe
pagou às companhias de caminhos de ferro
375.000 francos de transportes! Mas teria pago
ainda muito mais, caso tivesse decidido rescindir os contratos, mandar os Japoneses de volta
ao seu país e pagar todos os custos resultantes
do incumprimento dos espectáculos agendados
de Lisboa até São Petersburgo. Mas Loïe, cansada de manter os Japoneses e as suas conservas
de peixe salgado a circular pelos quatro cantos
da Europa, acabaria mesmo por contratar uma
outra companhia de teatro japonesa.
orria o ano de 1902. Uma companhia
de teatro nipónica que passava por
Londres buscava desesperadamente

E
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ma Ofélia japonesa:
Sada Yacco (Kawakami
Sadayakko) (Tokio, 1871
– Atami, 1946) foi uma
actriz e bailarina japonesa.
Nascida em Tokio, Sada
Yacco foi treinada para ser
geisha e suscitou a atenção
do primeiro-ministro Itō
Hirobumi. Em 1894 casouse com o actor Otojiro
Kawakami. Sucessivamente
recitou na companhia
fundada pelo marido, o
«Teatro de Kawakami».
Em 1899 a companhia de
Kawakami faz uma tournée
pela América e pela Europa...
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casas de espectáculos onde pudesse
actuar. A Fuller descobriu finalmente
um empresário que levou os Japoneses a desempenhar num teatro em
Copenhague.
Loïe também estava na Dinamarca
nessa ocasião, de modo que os Japoneses, logo que chegaram a Copenhaga,
vieram saudá-la, desempenhando uma
das suas típicas peças de teatro.
oi durante essa representação
que Loïe descobre uma amável pequena japonesa no meio
dos actores. Há que perceber que para
os Japoneses, as mulheres não significavam absolutamente nada, e por isso,
todos os papéis importantes das peças
de teatro – fossem masculinos ou femininos - eram interpretados exclusivamente por actores masculinos.
Contudo, foi apenas aquela tal
actriz de pequena estatura – media
penas 155 cm de altura! – que tinha
chamado a atenção de Loïe. Embora
interpretasse um papel de terceiro
plano, a sua presença em palco era tão
convincente como emocionante. Con-

F

M

áscara de Hanako, por Auguste
Rodin. Em April de 1906, montase de novo uma magna exposição
em França: a Exposição Colonial
em Marselha. Orientada por Loïe Fuller,
Hanako foi até Marselha para representar
a peça «A Vingança da Gueisha».
O escultor Rodin também tinha ido
a Marselha, para ver os dançarinos
do Cambodja bailar. De imediato,
Rodin ficou fascinado pelos peculiares
movimentos que Hanako desempenhava
em cena.
Entre 1908 e 1911, Rodin fez uma série de
53 máscaras de Hanako - mais do que de
qualquer outro modelo.
Pouco antes da erupção da I. Guerra
Mundial em 1914, Hanako foi para
Londres na companhia de Rodin. Quando
percebeu que era extremamente dificil
actuar na capital da Inglaterra, abriu o
«Kogetsu», um pequeno restaurante
japonês, em Dorset Square. Ai recebeu
o principe real Hirohito. Em 1916 voltou
ao Japão para contratar dançarinas
japonesas para o seu show.
Sé em 1921 é que Hanako regressou de
vez ao Japão, onde só poucas pessoas
tomaram interesse pela sua existência.
De vez em quando, era um admirador do
escultor Rodin que a queria conhecer.
Em 1927 adoptou o filho do seu irmão.
Durante um bombardeamento durante a
II. Guerra Mundial, as bombas destruiram
a sua casa na sua terra natal. Em 1945
faleceu, com 77 anos.
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seguia passar de inocentes sorrisos e olhares de
troça a impressionantes expressões de medo
e terror. Fina e graciosa, estranha e particular,
Hanako era algo de especial no meio dos outros
actores desta troupe. Logo que a representação
em honra de Loïe terminou, a bailarina reuniu
todos os actores e fez-lhes saber:
– Se quereis continuar a trabalhar comigo,
então deveis de me obedecer. Além disso, se não
fizerdes desta actriz a estrela do vosso ensemble, nunca tereis sucesso.
Como a jovem actriz tinha um nome totalmente impossível de pronunciar, Loïe decidiu
dar-lhe um novo nome de imediato: Hanako.
Os actores acabaram por aderir às condições
propostas – quase impostas – e até consentiram em dar suficiente protagonismo a Hanako.
O problema que restava solucionar: à peca que
representavam faltava uma conclusão, um
fecho dramático.
A solução de Loïe, a nova gestora da troupe,
para uma cena final foi simples: Hanako devia
morrer em cena. Depois de que todos se rirem
ás gargalhadas da sua proposta – inclusive
Hanako – eis que ela acede a adoptar a ideia e
pô-la em práctica. Faz-se um ensaio.

Aguarelas de Joseph Paget Fredericks.
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C

om pequenos gestos, gestos ínfimos,
como os de uma criança que tem medo,
suspirando pequenos gritos de pássaro ferido, Hanako começou a rodar sobre si
própria, reduzindo o seu corpo já magro a um
quase-nada, perdendo-se nas grandes dobras do
seu pesado quimono japonês.
A sua figura acaba por se imobilizar, como
que petrificada, apenas os seus olhos guardavam um fervor intenso. Depois foi sacudida por
arrepios e tremores, ouviu-se outro grito, um
último curto gemido e a cabeça de Hanako cai
sobre o seu ombro. Com os olhos rasgadamente
abertos, continuava a olhar para... a Morte. Uma
cena pungente, dolorosa, lancinante...

A

proximava-se a noite de estreia da
peça reformada. O primeiro acto teve
sucesso, o que deu aos actores alento e
confiança para entrarem bem nas peles dos seus
personagens; actuaram de forma impressionante. Loïe Fuller teve que abandonar a representação, pois actuava noutro teatro. Mas no
fim da sua representação, Loïe recebeu as boas
novas: Hanako não só tinha representado muito
bem, como celebrado um verdadeiro triunfo.
Para a pequena japonesa, o seu sucesso fora
uma verdadeira surpresa; para os colegas, um

Das aguarelas de Joseph Paget Fredericks.
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motivo de grande cólera. Mas a receita daquela
e das seguintes noites acabou por apaziguar as
susceptibilidades dos viris actores.
m breve Loïe estava em condições de
dar um papel mais longo e exigente à
jovem estrela da companhia; os respectivos ensaios começaram sem mais demoras. Loïe imaginava peças que lhe pareciam ser
«autenticamente japonesas» e ninguém se preocupava com o facto que não tinham muito a
ver com a cultura cénica do Japão. A partir desta
tutela, Hanako fez furor. A companhia viu-se
obrigada a duplicar o numero de actuações.
Depois de actuar em Copenhague, Hanako
fez uma tournée de nove meses pela Europa. Na
Finlândia teve um sucesso estrondoso, o que se
poderia explicar pelo especial afecto que os Finlandeses sempre mostraram pelo Japão. No dias
em que explodia a Guerra russo-japonesa, a Finlândia (e o resto da Europa) recebiam Hanako de
braços abertos. Actuou em todos os teatros reais
da Europa. Depois duma tournée pela Holanda,
pode enfim regressar a Paris.
s Japoneses e Hanako ficaram com Loïe
quase um ano. Quando o contrato deles
chegou ao seu termo, deram algumas
representações em Marselha, para logo se dis-

E

O

La Loïe Fuller.
Cromolitogravura
produzida nos EUA
«Copyrighted by A.E.
Stevens», principios
da década de 1990?
Library of Congress.
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persar. Alguns voltaram ao Japão, outros foram
para Paris ou para outras cidades.
O tempo passou e Loïe não voltou a ouvir falar
dos «seus» japoneses. Até que um dia recebe
uma carta de Hanako na qual ela explicava que
trabalhava numa taberna de Anvers, onde era
forçada a cantar e a dançar para o divertimento
dos marinheiros que frequentavam a taberna.
Encontrava-se totalmente só entre estrangeiros,
e o homem que a obrigava a actuar de modo tão
degradante inspirava-lhe um terror de morte.
Mais explicava que queria sair a qualquer preço
da horrível dependência em que se encontrava,
mas não conseguiria escapar sem ajuda.
Tinha ido de Marselha a Anvers com os
outros actores da troupe, para embarcar no
navio que a levaria de volta ao Japão. Mas em
Anvers, ela e uma das suas amigas próximas
tinham caído nas mãos dum ignobel compatriota. Agora pedia a Loïe que a ajudasse. Precisamente nesses dias, um dos actores japoneses
encontrava-se em Paris e Loïe aproveitou; mandou-o de imediato a Anvers na companhia de
duas amigas. Depois de numerosas dificuldades
e graças à ajuda da polícia, conseguiram entrar
em comunicação com Hanako, para lhe dizer
que tinham vindo buscá-la.

Para se proteger da
concorrência das suas
múltiplas imitadoras,
Loïe Fuller patenteou
várias tecnologias e
apetrechos de dança por
ela desenvolvidos.
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Numa dada noite, Hanako conseguiu escapar da espelunca na companhia da sua amiga, e,
sem de mais bagagem que as suas roupas japonesas, apanharam o comboio para Paris.

Gab Sorère
o seu trabalho em palco, como na sua
vida privada, Fuller fazia-se acompanhar pela sua amiga Gab Sorère, 17
anos mais nova que ela. Quando jovem, Gab
Sorère (originalmente Gabrielle Bloch) tinha-se enamorado pela então já famosa bailarina;
a partir de 1898 e até à morte de Loïe Fuller no
ano de 1928 ficaram juntas.
Loïe assumiu sempre abertamente não só a
sua orientação homossexual, como também o
seu Feminismo. Gab partilhava o interesse de
Loïe pelo cinema e dirigiu a produção do filme
Le lys de la vie, baseado num conto de uma
amiga comum, a rainha Maria da Roménia. Até
à década de 1950, Gab Sorère continuou a dirigir o Ballet Loïe Fuller.

N

P

ara finalizar esta curta biografia, citamos um excerto dum artigo publicado
por Adolphe Aderer na revista parisiense Le Théatre (nº 12/Dezembro de 1898):

Uma
cromolitogravura
do mestre
francês Jules
Cheret: Loïe
Fuller aux Folies
Bergères, 1893
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«Festejada pelos pintores, celebrada pelos
poetas e escritores, Loïe Fuller tornou-se uma
das personalidades preferidas deste Paris que
consagrou a sua reputação. Na sua linguagem
pitoresca e cheia de imagens, ela contou-me há
alguns dias uma história saborosa. Amigos dela,
que se dedicam com sucesso à fotografia, desejaram fotografá-la; o lugar escolhido foi o jardim ao lado da sua residência. Miss Loïe Fuller
vestira, para a ocasião, os trajes de teatro. Ora,
a residência é contígua a uma escola de moças
dirigida por freiras. O muro que separa os dois
imóveis não é alto, e, no seu topo, surgem muitas vezes cabeças despenteadas de meninas
curiosas. No dia em que Loïe Fuller foi fotografada, duas ou três dessas travessas espiavam-na.
Interessadas pelo que viam, chamaram as suas
companheiras, e logo toda a escola estava pendurada no muro. Encantada, Miss Loïe Fuller
fez uma apresentação para todas essas crianças,
e nunca pôs nos seus movimentos tanto ardor e
vivacidade como dessa vez. As meninas aplaudiram ruidosamente. De repente, as toucas das
freiras apareceram, a apresentação terminou.
O espectáculo mágico aterrorizou as mulheres devotas, e houve decerto algumas que fizeram o sinal da cruz, murmurando: Vade retro,
Satanás!»
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L

oïe Fuller não foi aquela que propriamente se podesse designar uma
bailarina bela, esbelta e graciosa.
Quando chegou a Paris, já contava 30 anos,
era baixa e algo corpulenta. Mas foi uma das
poucas solistas – como a francesa Jane Avril
– a ousar bailar em solo e sem espartilho,
inaugurando uma nova era da Coreografia.

E

sta foto de 1892 mostra
a Fuller a realizar a
sua Serpentine Dance,
empatada numa típica
pose de «skirt dance». Mas
a imagem também revela
algumas das inovações de Loïe
Fuller. Já não usa os tipicos
coletes dos skirt dancers,
movendo a sua linha de cintura
para cima; adicionou mais
material textil à saia (skirt) e
usa uma levissima seda branca.
Foto de B.J. Falk. Jerome
Robbins Dance Division, New
York Public Library for the
Performing Arts.

Marie Félix Hippolyte-Lucas (1854 – 1925).
Portrait de Loïe Fuller. Óleo sobre tela,
88.9 x 116.8 cm.

Loïe Fuller Dancing. 1900.
Foto: Samuel Joshua Beckett
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Loïe Fuller, full length
portrait, in elongated white
flowing gown. Ca. 1901. LOC.

A

arte de Loïe Fuller desafiou os fotógrafos mais inovativos da época
a captar os seus movimentos
rápidos, produzindo imagens de grande
impacto e poder sugestivo. Uns preferiram
encenar a captação de imagem em estúdio (como Nadar), outros preferiram espaços abertos, com muita luz natural, para
melhor fixar os rodopios da artista.

R

evolução fotográfica: Loïe Fuller
bailando, uma excepcional fotografia
de Gaspard-Félix Tournachon, mais
conhecido por Nadar.
Fine Arts Museum of San Francisco.

Loïe Fuller, 1897
Foto: Isaiah West
Taber (1830-1912)
Musée d’Orsay,
Paris, Franca.

A

bailarina norte-americana Loïe Fuller (1862-1928) é como que um Leitmotiv para toda a época da Art Nouveau – ou, se preferir, da «Belle Époque». Personificou o culto da beleza e da sensualidade
feminina, serviu de modelo a inúmeros artistas, ilustradores, escultores e até aos recem-aparecidos cineastas. Desafiou os fotógrafos a captar os seus movimentos rápidos, produzindo imagens de grande impacto e poder
sugestivo. Foi protagonista das novas liberdades alcançadas por algumas mulheres ousadas. Inventou novas danças, tema ilustrado
em toda uma longa série de cartazes publicitários. E de pequenas estatuetas, como aqui
se documenta...

Retrato de Loïe Fuller.
Taber Isaiah West (1830-1912)
Fotógrafo americano.

Uma Loïe Fuller portátil, em forma
de candeeiro para luz eléctrica.
Desta peça foram fundidos poucos
exemplares, pelo que atingem hoje
preços astronómicos.
Candeeiro de bronze «Loïe Fuller»,
ca. 1900. Escultura de Raoul François
Lärche (1860 - 1912). Fundição SiotDécauville (Paris, 1881–1926)
Bronze dourado, medidas 45.72 x 20.32
x 25.40 cm.
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Nouvelles formes, constamment
changeantes...
«La nouvelle création fut la production d’une draperie mouvante qui interceptait la lumière et donnait de nouvelles formes,
constamment changeantes: d’une forme fixe à une autre, mathématiquement, chacune d’elles s’enregistrant dans la lumière. En
fait, la lumière était produite par la forme elle-même, et comme
cette forme était produite par des moyens mécaniques et naturels,
sous le contrôle de l’intelligence humaine, la découverte était dans
l’utilisation d’un principe de la nature elle-même. Pour la science,
il n’existe pas de lumière directe, il n’y a que de la lumière réfractée.
Cette nouvelle création, à défaut d’un mot plus adapté, fut appelée
une danse. Mais ce n’en était pas une.
C’était une vision, une vision vibrante venant des profondeurs
de l’obscurité. Il y avait ici quelque chose du monde invisible qui
devenait réel, sorti du royaume de l’imagination. C’était la lumière
rendue visible par une nouvelle forme qui produisait elle-même
la lumière, comme le fait la lune interceptant les forces émanant
du soleil que nous appelons lumière. L’espace est toujours plein de
la lumière du soleil, nuit et jour. Personne pourtant ne voit cette
lumière à moins qu’elle ne frappe quelque chose. La lumière est
donc produite par la chose interceptée, car sans cette chose il n’y
aurait pas de lumière. Celle-ci n’est qu’une force qui est produite
par différentes causes: le soleil, la bougie, le feu, l’ampoule, etc.
Mais la lumière de toutes ces sources est sans intérêt s’il n’y a rien
pour intercepter les forces émanant de ces sources.»
Da autobiografia Quinze Ans de ma vie

U

m dos primeiros cartazes publicitários de uma longa série: AlfredVictor Choubrac (1853–1902), Loïe Fuller – a original – no cabaré Folies
Bergères, 1892. (A partir desta data, este estabelecimento deixou de
contratar uma imitadora da Fuller, para mostrar «a original»). Litogravura.
Maryhill Museum of Art, Goldendale, Washington.
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«Relativement à la Loïe Fuller, en tant
qu’elle se propage de tissus épanouis alentour et ramenés à sa personne par l’action
d’une danse solitaire, depuis un hiver, au
rare étonnement des parisiens devant une
révélation, tout a été dit en des études quelques-unes presque des poèmes; mon intention n’est de rien ajouter. Plutôt comme tout
à l’heure, parmi les bois ou les prés et l’eau,
avant d’autoriser un hâtif soleil naturel à
tout à fait dissiper mes réminiscences citadines, je m’y complus ; fixer, la seule, indiscutablement, qui mérite une arrière-attention, vu que l’esprit chez moi s’obstine à en
tirer ce que, peut-être, elle signifia. Le don,
de toute ingénuité et avec certitude fait, par
cet exotique fantôme, au Ballet, selon moi
la forme théâtrale de poésie par excellence,
je le déclare inestimable. Reconnaître cet
apport, entier et dans ses conséquences, me
plaît ; tard, à la faveur du recul.
Une banalité s’interpose à travers de
l’éblouissement, entre le spectacle dansé et
vous; l’empêchement à ce que cette extériorité satisfasse la suprême délicatesse,
comme par exemple y atteint le plaisir
trouvé dans la lecture des vers, découle seulement de l’inintelligence, chez le librettiste,

Em pontas de ballet.
Cartaz de Ferdinand
Sigismond Bach, Loïe
Fuller no Follies Bergère,
1892.
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des moyens subtils qu’il emploie: celui-ci ne
pénètre l’arcane de la Danse. La restaurer, et
son esthétique, outre-passe quelques notes à
côté, où, du moins, je dénoncerai, à un point
de vue facile et proche, une erreur ordinaire
à la mise en scène: aidé comme je suis, inespérément et soudain, par la solution que
déploie, avec le vaste jeu seul de sa robe, ma
très peu consciente ou volontairement ici
en cause inspiratrice.. (...)
Stéphane Mallarmé. Considérations sur
l’art du ballet et la Loïe Fuller, The National
Observer (Londres), 13 de Maio de 1893.

Actuação na Comédie
Parisienne.
Georges de Feure, Loïe
Fuller in Salomé, década
de 1890.

Henri de Toulouse Lautrec, Loïe Fuller, 1893

La Loïe Fuller, Folies-Bergère. 1897. Cromolitografia. Autor: Pal.
Imprimerie Paul Dupont, 4 rue du Bouloi, Paris.

Folies-Bergère. Loïe Fuller. Cromolitografia. Cartaz do grande
mestre da «affiche» publicitária: o francês Jules Chéret.

Jean de Paleologue (PAL). Folies-Bergère. Tous les soirs la Loïe
Fuller. Imp. F. Hermet, 29 rue du Moulin vert (Paris) 1897

Jean de Paleologue (PAL). Folies Bergères. Tous
les soirs la Loïe Fuller.
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Moser, Koloman.
Croquis para um
cartaz da Loïe Fuller
interpretando a dança
«O arcanjo», de 1902.
Tinta da china e
aguarelas.
Museu Leopold, Viena.

P

R e publicidade: L. Fuller estava sempre
atenta à promoção do seu trabalho artístico.
Revista Le Théatre, Dezembro de 1898, no.
12. Edição dedicada a «La Dance». Aqui vemos que
o fotógrafo não conseguiu captar a «especial magia»
do bailado da Fuller. Melhor resultado obteve o
artista que ilustrou a capa do «Gil Blas»

A

equipe de técnicos
que integrava a
troupe de Loïe Fuller incluia electricistas que
projectavam focos de luz e
diapositivos sobre a artista.
A sala ficava totalmente
imersa no escuro, para
melhor destacar os «special effects» que a actriz
desenvolveu e aperfeiçou...

Uma imagem publicada
na revista americana
Scientific American.

Sarah Bernhardt
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Quando a actriz de teatro posou para Félix
Nadar, ainda estava longe de ser a famosa
diva dos palcos parisienses.
Teria a jovem actriz a consciência que esta
célebre fotografia a tornaria conhecida,
famosa?

F

ilha de Judith van Hard (uma famosa
cortesã holandesa de origem judia) e de
Edouard Bernard, um estudante francês, foi-lhe dado o nome de Henriette-Rosine
Bernard. Como a presença de uma criança interferia com a vida da mãe, foi enviada para uma
pensão para raparigas, e mais tarde para um
convento. Criança difícil e de saúde frágil, converteu-se ao Catolicismo, sendo baptizada em
1856.
Queria mais tarde professar e tornar-se freira.
Mas um dos amantes da mãe, o duque de Morny,
meio-irmão do imperador Napoleão III, decidiu que a rapariga deveria ser actriz, e quando
a moça completou 16 anos, conseguiu que fosse
admitida no Conservatório de Paris. Não sendo
considerada uma estudante muito promissora,
Sarah, que admirava alguns dos seus professores, achou que os métodos de ensino da instituição eram antiquados e muito tradicionalistas.
Deixou o Conservatório em 1862, com 18 anos,
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sendo aceite, devido ao empenho do duque de
Morny, na Comédie Française, como discípula.
as três diferentes peças em que teve
de representar (a primeira das quais
foi Iphigénie et Aulide de Racine), em
1862, necessárias para poder passar à categoria
de actriz residente, não foi notada pelos críticos.
O seu contrato foi cancelado no ano seguinte,
devido a ter esbofeteado uma das principais
actrizes.
Passou então a fazer parte do elenco do Thêatre du Gymnase-Dramatique. O período foi de
reflexão, devido aos pequenos papéis que lhe
atribuíam em peças de pouco interesse, tendo
pensado mesmo em abandonar os palcos. É
também um período onde os amantes se sucedem, entre os quais o príncipe de Ligne, pai do
seu único filho, Maurice.
Em 1866, foi contratada pelo Teatro Ódeon,
e com a competente companhia residente do
teatro (e com muito trabalho) começou a sua
ascensão. O seu primeiro sucesso foi no papel
de Anna Damby na peça Kean de Alexandre
Dumas pai. Contudo, a sua interpretação de
Cordélia no Rei Lear, de Shakespeare, tmbém já
tinha sido notada.
Entretanto era conhecida como a actriz favorita dos estudantes parisienses; a sua interpre-

N
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tação, em 1869, do trovador Zanetto na peça em
um acto e em verso de François Coppée Le Passant, o seu primeiro papel de calças, teve um
imenso sucesso, que a levou a uma representação privada para Napoleão III.
urante a guerra franco-prussiana de
1870-1871 organizou um pequeno
hospital militar nas instalações do teatro. Com o fim da guerra, a deposição de Napoleão III e a proclamação da República, a actriz,
mal vista pelos republicanos, devido às suas
conhecidas relações e à defesa de personagens
do anterior regime, conseguiu o principal papel
feminino, o da Rainha Maria, na peça Ruy Blas,
de Victor Hugo, acabado de chegar do exílio. A
sua actuação encantou as audiências, devido
sobretudo ao lirismo da sua voz.
Em 1872 deixou o Ódeon e regressou à Comédie Française. Participou com sucesso na Zaire
de Voltaire. Mas os seus papéis continuavam a
ser secundários – até ao momento em que interpretou o papel de Vénus na Phèdre de Racine,
substituindo a actriz principal, que tinha adoecido. As críticas foram entusiásticas, ainda por
cima porque se pensava que Sarah não tinha
capacidade de interpretar papéis apaixonados.

D
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Em 1879, Londres rendeu-se à interpretação de Sarah Bernhardt no segundo acto da Phédre, encenado no Gaiety, durante a exibição da
Comédie em Inglaterra. Abriu-se uma carreira
internacional, a partir desse momento. Por isso,
o regresso às instalações da companhia trouxeram de novo os já famosos ataques de má disposição. O corte com a Comédie deu-se rapidamente, e em 1880 Sarah Bernhardt abandonou
a companhia oficial francesa, indo representar
em Londres e depois na Dinamarca.

Nos Estados Unidos da América
arah cria a sua própria companhia, com
a ajuda do empresário londrino Jarrett
e partiu para os Estados Unidos, acompanhada de uma secretária, um mordomo,
dois cozinheiros, duas criadas de quarto e um
empregado. Percorrem 50 cidades americanas.
Nova Iorque foi a primeira cidade americana a
vê-la, em 8 de Novembro de 1880.
Regressará ao Novo Mundo mais oito vezes.
De regresso à Europa, actua em todo o lado, mas
não na Alemanha. Em Odessa, na terra dos czares, ia sendo chacinada por anti-semitas russos.
Mas o czar presta-lhe homenagem pública.
Na década de 80 aparece na sua vida o dramaturgo Victorien Sardou, que escreve para a

S

1896

G

ismonda, Sarah Bernhardt. Alphonse
Mucha, 1860-1939. American tour
– Direction of Abbey, Schoeffel &
Grau. Cincinnati: The Strobridge
Lith. Co. 1896.
Mucha já era um ilustrador de algum
renome quando a sorte lhe bateu à porta.
Durante os feriados de Natal e Ano
Novo de 1894, Mucha era o único artista
que estava de plantão na Tipografia
Lemercier.
Aí se dirigiu Sarah Bernhardt; a então já
famosa actriz necessitava de imediato um
cartaz para a divulgação de Gismonda, a
nova peça teatral onde actuava.
Como era o único artista presente,
foi Mucha que realizou a encomenda
urgentíssima da divina Sarah – e criou o
cartaz que o imortalizou.
A obra fascinou, com seu formato vertical,
os subtis tons pastéis e o efeito de auréola
sobre a cabeça da actriz.
Sarah, uma mulher já madura, sentiu-se
perfeitamente retratada. E ofereceu ao
artista um contrato de seis anos para a
produção de desenhos cénicos, vestuários
e cartazes.
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actriz Fédora (1882), Théodora (1884), La Tosca
(1887) e Cléopâtre (1890), dirigindo-a nas suas
próprias peças e levando-a a actuar de uma
maneira extrovertida, em cenários exóticos e
com guarda-roupas riquíssimos, no Teatro de La
Porte Saint-Martin, estabelecimento do qual a
actriz se tinha tornado proprietária.
Entretanto casára em 1882, em Londres,
com Jacques Damala, um jovem grego que era
amante da sua irmã mais velha, um actor sem
talento e drogado notório. O casamento não
durou, devido à morte do marido.
e 1891a 1893 fez uma digressão mundial que incluiu a Austrália e a América do Sul, para além da América do
Norte e as principais capitais europeias. O seus
papéis mais populares, para além da Phèdre, são
o de Marguérite Gautier na Dama das Camélias
de Alexandre Dumas filho, e no papel principal
na Adrienne Lecouvreur de Eugène Scribe. No fim
da digressão, de regresso a Paris, compra o Teatro La Renaissance, que inaugura com a peça de
Jules Lemaitre, Les Rois.
Em 1896 fez um sucesso com uma adaptação do Lorenzaccio de Alfred de Musset, sendo
homenageada oficialmente em Paris, com a realização de uma grande festa e envio de felicitações dos quatro cantos do mundo.

D

CULTURAS 29 / Janeiro de 2016 / Sarah Bernhardt / página 102
Em 1899 vende o teatro La Renaissance e
muda-se para o Théâtre des Nations, que inaugura com La Tosca. Em 1900, inaugura o Thêatre
Sarah Bernhardt com a peça de Edmond de Rostand L'Aiglon. Nesse palco representa o bom e o
muito mau. As peças medíocres são apresentadas por necessidade financeira ou para retribuição a amigos.
ma ferida mal curada no joelho direito,
provocada por uma queda na última
cena da Tosca, durante uma digressão
pela América do Sul em 1905, apanha gangrena
e obriga à amputação da perna em 1915. O facto
não a impediu de visitar os soldados na frente
ocidental durante a I. Guerra Mundial, e de, no
ano seguinte, voltar aos Estados Unidos para
uma extenuante digressão de 18 meses. Em
Novembro de 1918 regressou a França, aproveitando o fim da guerra para realizar uma digressão pela Europa.
Durante os ensaios finais de uma peça de
Sacha Guitry desmaiou, recuperando de forma a
participar no filme do mesmo autor La Voyante,
produzido por Hollywood, e filmado na sua própria casa em Paris, mas durante o qual foi acometida de várias síncopes. Acabou por morrer
em Março de 1923.

U
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Emilie
Louise
Flöge
Foi uma personalidade
fascinante, integrou a boémia
vienesa e a fina sociedade
austríaca de fins do século XIX.
Todos sabem que foi
companheira e musa do
afamado pintor Gustav Klimt,
mas poucos sabem que foi
designer de moda e uma
empresária bem sucedida.

N

um belo dia de Verão de
1906 a modista Emilie
Flöge e o artista-pintor
Gustav Klimt fizeram uma sessão
fotográfica – ela como modelo, ele
empunhando a câmara fotográ
fica. Nesta memorável sessão fotográfica foi Klimt quem elegeu os
enquadramentos – com se estivesse compondo os quadros que
pintava sobre tela. Possivelmente,

U

ma foto que sintetiza todo
o espírito de luxo e beleza
decadente que caracteriza
as duas primeiras décadas do
século xx na Áustria. O pretexto
da fotografia é o broche com
desenho de Josef Hoffmann, uma
peça única executada na Wiener
Werkstätte por Karl Ponocny, em
1905.
A senhora retratada é Emilie
Louise Flöge (1874 – 1952),
desenhadora de moda
e empresária austríaca,
companheira do pintor Gustav
Klimt (membro-fundador da
Secessão Vienense).
Foto: MAK Österreichisches
Museum für angewandte Kunst/
Gegenwartskunst, Wien, Archiv
der Wiener Werkstätte.
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Emilie pode ter sido a primeira modelo de moda
e Klimt, o primeiro fotógrafo de moda.
A dita sessão teve lugar nas margens do Lago
Attersee, na Alta Áustria, onde ambos costumavam passar o Verão juntos. Com motivos de
fundo como os campos, as margens de suave
declive do Attersee e o jardim do retiro estival,
captaram em fotos dez variações de vestidos largos de Verão, protótipos dos trajes nascidos do
espírito da Reformkleidung vienense de 1900,
criados por artistas, marcando as novas tendências da moda.
Deste modo Klimt criaria um catálogo para
as estimadas clientes do Salão de Moda Flöge,
provavelmente também terá sido o primeiro a
fotografar moda em plena Natureza. Todos que
já tenham tido pontos de contacto com o estilo
da Arte Nova conhecem o afamado pintor; mas
quem era o seu modelo?
milie Louise Flöge nasceu em 1874 em
Viena, filha do mestre ebanista e fabricante de cachimbos de espuma de mar
Hermann Flöge (1837–1897). Começou por trabalhar como costureira em 1895, com Pauline,
a sua irmã mais velha, quando esta abriu uma
escola de costura. A partir de 1904 as duas irmãs
estabeleceram-se como mulheres de negócios

E

Emilie Louise Flöge e Gustav Klimt
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e abriram uma loja de alta costura, conhecida como
Schwestern Flöge (Irmãs Flöge), na Mariahilfer Straße,
uma das ruas de comércio mais chics de Viena. A loja
foi um êxito e chegou a empregar mais de 80 costureiras – nos tempos de maior procura.
a empresa, Emilie Flöge ficou responsável
pela secção de Artes e Artes aplicadas. Viajava a Paris e a Londres duas vezes por ano,
para assisitir a desfiles de moda, comprar tecidos e
recolher ideias sobre cortes e modelos para as novas
colecções de moda. As últimas tendências da moda
eram adaptadas aos corpos voluptosos das mulheres
vienenses.
A loja Irmãs Flöge, mostrando belos desenhos em
atrevidos estampados, eram um ponto principal de
referência em Viena para as fãs da moda. Havendo
declarado guerra ao espartilho (veja Culturas28), as
senhoras apostavam em vestidos de cortes mais soltos. Era a moda alternativa chamada Reformkleidung,
que no entanto só convencia algumas senhoras mais
«progressistas». Para vender suficiente para viver, as
irmãs também confeccionavam a moda mais convencional da época.
ustav Klimt desenhou alguns modelos de
moda feminina para as irmãs. Mas o contributo essencial consistia no facto que Klimt
fazia frequentemente retratos de senhoras da classe

N
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Emilie Louise Flöge. Foto de
Madame d’Ora.
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alta – e era precisamente a esse público-alvo
que o pintor recomendava a loja Flöge.
Emilie Flöge e Gustav Klimt conheciam-se,
uma vez que a irmã mais nova dela, Helene,
era casada com Ernst Klimt, irmão de Gustav.
Quando Helene ficou viúva (quatro anos após
o casamento), Gustav tornou-se tutor e protector da sua sobrinha. Assim, desde os seus dezassete anos que Emilie e a sua família conviviam
com Gustav Klimt. Ambos foram figuras activas da Secessão de Viena, um grupo de artistas
que incluía arquitectos, designers e pintores,
tendo assim um relacionamento não só pessoal como profissional.
retrato de Emilie aparece em muitos quadros do pintor e especula-se
que era sua amante, mas não existem
dados concretos. Pensa-se que a forte relação
tinha por base a amizade e o companheirismo.
De facto, Emilie aceitou, a bem ou a mal, as rela-

O

Leopoldsmuseum : Fotografie
von Klimt mit Emilie und
Helene Flöge am Attersee,
um 1910
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cores extra-curriculares de Gustav Klimt,
que teve 14 filhos – de outras mulheres.
A desenhadora esteve ao lado de Klimt até
à morte deste, a 6 de Fevereiro de 1918. Emilie herdou metade do património de Klimt,
quando este faleceu. Após o Anschluss ao Terceiro Reich (anexação da Áustria por Hitler)
em 1938, a loja Flöge perdeu os seus clientes mais importantes e teve que fechar; Emilie continuou a trabalhar, em casa. No final
da II Guerra Mundial um incêndio devastou
a casa, perdeu-se a colecção de moda e também objectos de valor da herança de Klimt.
Emilie Flöge surge oficialmente em quatro obras do pintor. Uma deles é um retrato
pintado em 1902 e apresentado na exposição
do movimento conhecido como Secessão. No
quadro, Emilie veste um vestido azul, decorado com elementos de estilo Art Noveau.
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Anúncios
Layout
Design Editorial. Boas Práticas de
Composição, Regras Tipográficas

LAYOUT
Design Editorial,
Paginação,
Boas Práticas de
Composição e
Regras Tipográficas

Como fazer?

470 páginas em formato DIN A4, ao largo.
Exclusivamente em formato e-book. Um
sucesso de vendas! 4ª edição, Janeiro de 2016.
Preço: 25 Euros.
ste livro foi o primeiro e-book posto
à venda pela tipografos.net. O primeiro Manual prático de Layout,
escrito em português, sobre paginação, composição e design editorial. Com dicas para
aplicar os temas demonstrados com o soft
ware de paginação InDesign. Um livro competente, escrito por um autor com mais de
25 anos de prática profissional no sector. Em
português!
«As experiências negativas feitas com
várias editoras portuguesas levaram-me à
conclusão que em Portugal não vale a pena
imprimir livros, que nunca chegam aos seus

E

Inclui dicas para
designers que paginam
com Adobe InDesign e
Illustrator CS5/6 e CC.

P. Heitlinger
TIPOGRAFOS.NET
E-BOOKS. 2015

leitores. Demasiado caros, mal impressos,
sem uma distribuição global e abrangente.»
A solução é distribuir e vender os livros em
formato digital. Por essa razão, «Layout»
será vendido exclusivamente em formato
PDF, através do web-site www.tipografos.
net.
Curioso? Então faça o download grátis
das primeiras páginas, que incluem o Índice
de Temas, dando-lhe uma visão da abrangência de temas deste livro de 470 páginas.

Interessado em comprar? O E-book é vendido por 25 Euros. Portanto, não hesite!
Mande um email ao autor Paulo Heitlinger, para obter detalhes sobre a forma de
pagamento e os pormenores relativos ao
download do seu exemplar pessoal. P. Heitlinger – email: pheitlinger@gmail.com
Pode fazer o pagamento através do sistema PayPal ou por transferência bancária.
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tipos & fontes
Manual de Typeface
Design, caligráfico e
tipográfico, de Paulo
Heitlinger. 2016

Tipos & Fontes
Typeface Design, caligráfico e tipográfico,
de Paulo Heitlinger. 3. Edição, 2016. 500
páginas. PDF em formato DIN A4 ao largo
– ideal para ler on-screen. Um verdadeiro
sucesso entre os nossos E-Books.

E

ste livro é um manual práctico, cruzado com uma introdução histórica
e completado com um extenso mostruário de +100 fontes digitais, abrange os
temas:

tipografos.net/ebooks

Evolução dos alfabetos fonéticos
Letras romanas: classificação sob aspectos
formais e funcionais. Tipometria básica.
Anatomia e estrutura das letras. Proporções
e relações mútuas.
Dos tipos de metal às fontes digitais: semelhanças e diferenças.
Caligrafia e geometria. As formas produzidas por um cálamo ou uma pena de ave.
Como alcançar legibilidade? Factores que
determinam as «formas típicas» das letras.
Desenhar letras com papel e lápis. Exercícios práticos de construção de letras.

Tipografia digital: fontes, formatos, cortes,
estilos.
Primeiros exercícios com pixel fonts digitais, realizados com o software online
FontStruct.
Pensar em módulos microtipográficos.
Genealogia práctica: derivar as formas das
letras numa sequência de produção.
Domínio da ferramenta de typeface design
FontStudio para desenho vectorial.
As particularidades do OpenType: versaletes, algarismos antigos, Swash, ligaduras,
simples e complexas, etc.
O Tracing de scans. Depois da digitalização,
preparação e posicionamento de gráficos
vectoriais.
Curvas Bézier. Teste de fontes. Sidebearings,
Tracking e Kerning. Pares de kerning.
Ligaduras e formas contextuais.
Do esboço ao produto final: Produção sistemática de fontes digitais.
Extenso Glossário da terminologia tipográfica. Os mais belos alfabetos. Uma selecção das mais bem conseguidas criações, de
Gutenberg até hoje.
Preço para uma licença: 25 Euros .
http://tipografos.net/ebooks/tipos-e-fontes.
html
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R
Design Gráfico em
Portugal, 1870 a 1970
Os primeiros cem anos da evolução das «artes
gráficas» em Portugal.

Design em Portugal,
de 1870 a 1970
Referência imprescindível para estudantes e docentes do
Design de Comunicação, Ciências da Comunicação,
Marketing, Publicidade, Jornalismo, Belas Artes, História do
século XX.
ma extensa compilação de imagens e textos, de
Paulo Heitlinger. Os primeiros cem anos da evolução das «artes gráficas» e do desenho de produto
industrial em Portugal. Das revistas satíricas de Rafael Bordalo Pinheiro aos posters de Sebastião Salgado. 700 páginas
(!) plenas de exemplos gráficos e informação textual sobre:

U

afael Bordalo Pinheiro, Litografia, Revistas
humorísticas. As mais importantes revistas
ilustradas. Raul de Caldevilla, Almada Negreiros, Fred Kradolfer, Publicidade nos anos 20 e 30, Design
fascista, o Sr. Ferro, o SPN / SNI. As exposições coloniais
e internacionais. Publicações estrangeiras em português: a revista fascista Sinal. Emmérico Nunes, Jorge
Barradas, Piló, Thomaz de Mello (TOM). Anos 20: as
bonecas Art Déco. Maria Keil. Stuart Carvalhais. Desenhos humorísticos, Banda Desenhada, Cartazes.
rt Déco em Portugal, arquitectura e decoração.
A Casa Serralves, o Café Imperial, a Farmácia
Vitália. Design de Produto: vários exemplos.
A campanha de marketing da Indústria Conserveira.
Bernardo Marques. Revista Panorama, Revista Civilização. «Arte popular portuguesa», uma discussão. Sebastião Rodrigues. Fotografia documental. Desenho de
Letras. As fontes Cantoneiros, Bertrand, Vitalis. Índice
Remissivo. Bibliografia / web-sites. E-book, PDF em formato DIN A4 ao largo, ideal para leitura on-screen, e
para projecção por Datashow.
4ª edição: Agosto de 2015.
Preço: 30 Euros.
Distribuição: www.tipografos.net.
Compra por transferência bancária — ou Paypal
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A cultura

Visigótica

na Hispânia:
Monarcas, Monumentos,
Manuscritos, Arte e Música.

Os livros da tipografos.net são uma série inédita.
Eficiente. De alta qualidade, em formato digital:
PDFs com interactividade acrescida, com links
internos e externos. Para estudar em casa, na
escola, na universidade, para ler em viagem – e
para levar de férias, a explorar a Pré-História e a
História. Carregue o seu PC, Notebook ou Tablet
com estes fabulosos livros.

Paulo Heitlinger
3.ª Edição, 2015
arqueo.org
Edições de
Arqueologia

A Cultura Visigótica
Uma introdução à cultura vigente em
Portugal e Espanha de 400 a 1100 n.E.
obre esta época não existe quase
nenhuma informação impressa e
acessível ao grande público. Depois
de intensivas pesquisas, realizadas ao longo
de largos seis anos, o autor revela-nos os
restos visivéis de uma cultura híbrida que

S

integrou elementos da Antiguidade Tardia, do Paleocristianismo, dos povos germânicos (Visigodos e Suevos), da cultura
greco-bizantina, assim como elementos
chamados moçá
rabes. Desta confluência surgiu uma cultura sui-generis que se
expressou numa forma única de Escrita, em
testemunhos de Arquitectura e das Artes
Aplicadas. Conheça as estelas de Mértola.
Os monumentos das Astúrias. As igrejas

do Norte de Portugal e a Sul do Tejo. A arte
da ouriversaria. O Antifonário de León e o
Canto Moçárabe. Os testemunhos achados
em Toledo, antiga capital do reino visigodo.
Os «Beatus» do século XI. As particularidades da Escrita visigótica. Os mais importantes monumentos da época, em Portugal e na
Espanha.
Textos, fotos e paginação de Paulo Heitlinger. Um livro em formato digital, invulgar,
reunindo vários usos: roteiro e guia de viagem, livro de estudo, compêndio de Arqueologia, fonte de material didáctico e informativo para professores e estudantes. Cerca
de 250 fotografias/ 250 páginas. PDF em formato DIN A4, ao largo. Preço: 15 Euros.
Distribuição: www.tipografos.net
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Megalitismo.
Antas, menires e
cromeleques.
Um guia para o Mesolítico
e o Neolítico em Portugal

U

m e-book da autoria de Paulo Heitlinger, com ilustrações do prestigiado ilustrador suíço Marco
Schaaf. O primeiro titulo da série «Arqueologia» surgiu em Julho de 2001. Para fornecer a todos os interessados um óptimo guia
sobre o Neolítico e os monumentos megalíticos: antas, menires e cromeleques, para
melhor desfrutarem um boas férias arqueológicas. Entretanto temos a 3ª edição, revista
e aumentada.
A Alvorada da Civilização na Península Ibérica é o tema que esta publicação
documenta com textos e fotografias. Portugal é um dos países europeus que encerra
um valioso património megalítico; inúmeras antas, menires e cromeleques testemunham uma etapa crucial na evolução das
nossas sociedades pré-históricas. São esses

Mega
litismo
Antas, menires e cromeleques.
Um guia para o Mesolítico e
Neolítico em Portugal
Paulo Heitlinger
3. Edição, 2015
tipografos.net – Edições de Arqueologia

os monumentos – especialmente os visitáveis – que discuto e mostro.
Os textos explicam as evoluções sociais
que originaram estas impressionantes construções, quando os Neolíticos experimentavam, pela primeira vez, fazer Arquitectura.
O pano de fundo destas manifestações culturais foi uma das mais drásticas modificações

Os livros da tipografos.net são uma
série inédita. Eficiente. De alta
qualidade, em formato digital: PDFs
com interactividade acrescida, com links
internos e externos. Para estudar em
casa, na escola, na universidade, para
ler em viagem – e para levar de férias,
a explorar a Pré-História e a História.
Carregue o seu PC, Notebook ou Tablet
com estes fabulosos livros.

do comportamento humano: a Revolução
Neolítica, que levou o Homem a diminuir
a caça e pesca, deixar de ser nómada, para
se tornar o que é hoje: um ser sedentário,
ligado à terra e à exploração sistemática dos
recursos naturais.
3 ª edição, Dezembro de 2015.
Cerca de 250 fotografias.
170 páginas, formato DIN A4.
Preço de uma licença: 15 Euros.
Se desejar adquirir um exemplar, envie
um email a pheitlinger@gmail.com.
Prova de leitura: http://tipografos.net/
ebooks/megalitismo.html
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Livro do Sal
Um tema apaixonante: a salinicultura
tradicional. As salinas da costa
portuguesa. O sal numa visão mundial.
Por Paulo Heitlinger, com a colaboração
de Birgit Wegemann.

P

ortugal foi um país produtor e
exportador de sal, a salinicultura já
foi uma das nossas principais actividades económicas. O nosso sal foi, na Idade
Média, produto de troca com todo o Norte
da Europa e também com o Norte de África.
A salicultura tradicional foi uma actividade
estruturante do nosso litoral.
A partir de 1950, o sector salineiro atravessou várias tempestades, motivadas por
crises económicas internas e turbulências
internacionais que levaram à falência das
nossas indústrias conserveiras, e por arrasto,
das salinas.
O abandono de muitas salinas tradicionais, a sua conversão em aquaculturas
industriais ou em explorações mecanizadas
desvirtuaram algumas paisagens da nossa
costa marítima.
Contudo, resistiu um pequeno núcleo
de velhos e novos produtores, movidos pela

Livro do

Sal
–1–

paixão do sal, por um penoso trabalho feito
ao ritmo da Natureza, por uma economia
tradicionalmente sustentável. É também
das suas iniciativas que fala este livro.
Aos marnotos, que me fornecem o brilhante sal que está sempre à minha mesa,
fica dedicado este livro. Eles têm de aguentar o infernal calor seco do Verão, o sal que
lhes seca a pele, condições de vida elementares, e muito trabalho duro para rapar e
colher o sal e o carregar para o armazém.
Muito obrigado!
Paulo Heitlinger

220 páginas. Exclusivamente em formato
e-book, PDF em formato DIN A4 ao largo,
ideal para leitura on-screen.
Referência imprescindível para quem se
interessa por Natureza, Património, Fotografia, Ecologia, Processos e tecnologias tradicionais. Leia as primeiras 20 páginas, com
o índice de temas.
3ª edição: Agosto de 2015.
Preço: 20 Euros.
Distribuição: www.tipografos.net. Compra por transferência bancária — ou Paypal

