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Termos de utilização
Esta publicação é para uso pessoal do leitor. 
É autorizada a citação de textos. Não é permi-
tido 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 proi-
bido colocar esta versão noutros sites! Pela 
simples razão: passados alguns dias (ou 
semanas) depois do primeiro lançamento, 
recebemos reacções, sugestões e comentá-
rios dos leitores, que nos permitem melho-
rar o conteúdo. Deste modo, fazemos segun-
das (ou mesmo) terceiras edições, que 
incluem esses melhoramentos. As cópias ile-
gais, difundidas noutros sites, não benefi-
ciam desses melhoramentos.

O que «Culturas» não é
Esta publicação não é uma revista «cientí-
fica» ou «acadé mica». Em Portugal, nos Aço-
res e no Brasil, o nível geral das publicações 
ditas «científicas», «universitárias» ou «aca-
démicas» é tão baixo (excepções confirmam 
a regra), que não nos interessa ser compara-
dos com estas publicações.

Citações
Quem quiser incluir no seu trabalho acadé-
mico, jorna lís tico, 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, pagi-
nados e publi cados por Paulo Heitlinger; são 
igualmente pro prie  dade intelectual deste 
editor. Qualquer comu nica ção – calúnias, 
louvores, ofertas de dinheiro, propos tas de 
subor no, 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 inci de sobre temas do Design, do 
Typeface Design, do Design Gráfico e de Pro-
duto – e a análise so cial e cultural dos fenó-
menos rela cio nados com a visualização, 
edição, publicação e repro dução de textos, 
símbolos e imagens. Publicados em portu-
guês, castelhano, galego e catalão, mas tam-
bém em alemão, os Cadernos de CULTURAS 
não professam qualquer orien  tação nacio-
nalista, 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 dispo-
sição 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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Bauhaus

Um atelier na Bauhaus.
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Bauhaus 
na Vitra
C om a exposição “Das Bauhaus #allesistde-

sign”, patente entre 26.9.2015 e 28.2.2016, o 
Vitra Design Museum, em Weil am Rhein, 

apresentou uma visão das actividades na Bauhaus. A 
exposição abrangeu uma multiplicidade de elemen-
tos, alguns nunca vistos, do universo do seu Design, 
da Arquitectura, da Arte, do Cinema e da Foto-
grafia. A exposição da Vitra confrontou o Design 
do Bauhaus com debates e tendências actuais do 
Design, e também com as obras de designers, artistas 
e arquitectos contemporâneos.  “Das Bauhaus #alle-
sistdesign” atestou a relevância da instituição len-
dária, da Bauhaus. Artistas e designers da Bauhaus 
apresentados na exposição incluiram nomes como 
Marianne Brandt, Marcel Breuer, Lyonel Feininger, 
Walter Gropius, Wassily Kandinsky e muitos mais. 
Nos participantes contemporâneos incluiram-se 
trabalhos de Olaf Nicolai, Adrian Sauer, Enzo Mari, 
Norman Foster, OpenDesk, Konstantin Grcic, Hella 
Jongerius, Alberto Meda e Jerszy Seymour. Agora, 
toca a vez da Bundeskunsthalle, em Bona.

M
arcel Breuer, cadeira 
experimental ti 1a, de 1922. 
Collection Vitra Design Museum. 
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Wandmalereiwerkstatt, Bauhaus Dessau, 1926, Bauhaus-Universität Weimar, 
Archiv der Moderne. Fotógrafo desconhecido.



Retrato de Otti Berger com a 
fachada da Bauhaus, 
presumivelmente de Judith 
Karasz, em 1931. Bauhaus-
Archiv Berlin.
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Bauhaus 
em Bona
Do 1. de Abril até 14. de Agosto de 2016, a 
Kunsthalle em Bona mostra uma nova 
exposição sobre a Bauhaus – uma das 
mais influentes instituições culturais do 
século XX. Aqui confluíram as mais 
importantes tendências do Modernismo e 
das Vanguardas europeias. Entretanto,  
a Bauhaus foi convertida num mito, 
estilizada, fragmentada, comercializada. 
Virá esta nova exposição esclarecer o que 
se passou?

N o dia 21 de março de 1919, o arqui-
tecto Walter Gropius inaugurou 
a Escola Bauhaus em Weimar, no 

Leste da Alemanha. Apesar da perseguição 
pelo regime nazi em 1933, a Bauhaus alcan-
çou renome mundial. Foi a primeira escola 
onde se ensinou Design.

Ao fundar a Bauhaus – que significa, lite-
ralmente «Casa da Construção» – Walter 
Gropius criou uma instituição de ensino 
com ideias burguesas vanguardistas, numa 

Mechanisches Ballett (1923), de Kurt Schmidt.
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época em que o mundo, apenas saído da I 
Guerra Mundial, enfrentava uma terrível 
crise económica. Na Alemanha, engenhei-
ros, artistas e arquitectos buscavam uma 
maneira de produzir em série objectos de 
consumo baratos.

No primeiro manifesto da Bauhaus, 
publicado em 1919, Gropius não falava de 
Design; declarou que a Arquitectura seria a 
meta de toda actividade criadora. Completá-
-la e embelezá-la tinha sido, antigamente, a 
principal tarefa das Artes plásticas. «Não há 
diferença entre o artesão e o artista, mas todo 
artista deve necessariamente possuir com-
petência técnica», pregava o fundador da 
Bauhaus. 

Professores e alunos tinham liberdade de 
criação – desde que obedecendo a convicções 
filosóficas comuns. 

O currículo da Bauhaus previa três fases: 
o primeiro semestre – Vorkurs – era o funda-
mento da própria Bauhaus. Inspirava-se nas 
ideias de Alfred Hozel, da Academia de Stut-
tgart. Hozel havia elaborado um método de 
ensino para libertar os estudantes de pre-
conceitos em relação ao «belo» e à «estética» 

Fotografia de um manual de instrucções sobre o uso 
correcto de ferramentas. Einsetzen der 
zusammengedrückten Spannhülse in zwei Rohrelemente. 
Irmãos Thonet, 1935 , Colecção Alexander von Vegesack, 
Domaine de Boisbuchet, www.boisbuchet.org. Fotógrafo 
desconhecido.
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adquiridos nas escolas primárias e nos liceus. Era a pre-
paração intelectual para a próxima fase.

N a segunda etapa, eram desenvolvidos proble-
mas mais complexos e mais diversificados, 
como projetos industriais, pintura, escultura, 

arte publicitária, teatro, arte cênica e dança. Concluída 
esta fase, o aluno recebia o diploma da Bauhaus e podia 
começar o curso de arquitetura propriamente dito.

Em 1925, o governo alemão cortou os subsídios à 
Escola, obrigando a sua transferência para outra cidade, 
Dessau, também no leste alemão. Lá se construiu uma 
universidade seguindo os planos de Gropius, Contudo, 
esta foi fechada pelos nazis em 1932. Quando a persegui-
ção nazi se acirrou, os seus principais expoentes emigra-
ram para a Inglaterra ou para  os Estados Unidos. Hoje, a 
Bauhaus de Weimar é uma escola superior. A cidade de 
Dessau abriga a Fundação Bauhaus.

1929. Wilhelm Wagenfeld, o famoso criador 
alemão, projectou a «Bauhaus-Lampe», hoje 
um icone do Design industrial alemão. Esta 
famosa lâmpada será um dos objectos mais 
copiados ilegalmente. 
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Hannes Meyer (1889 – 1954), Co-op. Construction 1926 / 1
Stiftung Bauhaus Dessau, Ernst von Siemens Kunststiftung, 
Reprofotografie: Daniel Niggemann

O Comunista 
na Bauhaus
O arquitecto suíço Hannes Meyer foi um 
dos três directores da Bauhaus. Meyer 
sucedeu a Walter Gropius. Este meritório 
profissional e docente acabou por ser 
despedido por ter ligações com o Partido 
Comunista, o que ia de encontro ao 
ambiente burguês da Bauhaus.

Hannes Meyer (1889 – 1954) foi 
docente e o segundo director da 
Bauhaus. Um suíço empenhado 

na Esquerda,  que desenvolveu projectos 
para habitação e equipamentos sociais, 
bem como planos de urbanização, na Suíça, 
Alemanha, URSS e México, onde viveu. 
Foi director da Bauhaus de 1927 a 1930, um 
facto que só nos anos mais recentes tem sido 
publicado e divulgado.

Destacam-se os seus projectos para uma 
escola em Basiléia (1926 ), para o concurso do 
Palácio das Nações em Geneva (Völkerbund-
palast Genf, 1926-27), o Bairro Törten em 
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Dessau (1928-30), a Escola da Federação dos 
Sindicatos Alemães (1928-30) e ainda planos 
de urbanização para Moscovo e outras cida-
des russas (nos princípio dos anos 30).

Na Bauhaus, as aulas de Meyer eram base-
adas no seu profundo conhecimento da 
construção. Para ele, construir era um pro-
cesso elementar que exigia considerar as 
necessidades humanas – biológicas, intelec-
tuais, espirituais e físicas. Por isso, era neces-
sário tomar em consideração a totalidade da 
existência humana.

Em 1927 – depois de 8 anos de exis-
tência da Bauhaus –, Gropius fun-
dou finalmente o Departamento de 

Arquitectura, colocando na sua liderança o 
arquitecto suíço Hannes Meyer, com o apoio 
do seu colega Hans Wittwer.

Embora o manifesto da Bauhaus apon-
tásse a Arquitectura como a actividade mais 
importante da Escola, foi só quando Meyer 

entrou como director é que esta intenção se 
tornou realidade.

Nasceu em Basiléia. Entre 1905 e 1909 fre-
quentou a Kunstgewerbeschule Basel e de 
1909 a 1912, a Kunstgewerbeschule Berlin. 
A partir de 1919, Hannes Meyer teve, ainda 
na Suíça, o seu próprio gabinete de Arquitec-
tura em função.Hannes Meyer quando se tornou director 

da Bauhaus. Esteve na Bauhaus em 
Dessau de 1928 a 1930.

Os prédios da escola da Federação dos Sindicatos.
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Em Abril de 1927, passou a docente na 
Bauhaus; pouco depois, foi apontado por 
Walter Gropius para Director do Depar-
tamento de Arquitectura. De 1928 a 
1930 assume as funções de «Direktor des 
Bauhaus».

No ano seguinte, Meyer trouxe até à 
Bauhaus funcionalistas como Hans Wit-
twer; mais tarde também chamou Ludwig 
Hilberseimer. Na sua função de director, 
Meyer rejeitou o individualismo vanguar-
dista que tinha reinado nos anos de Gropius, 
e impeliu a Escola numa direcção mais prag-
mática e profissional.

Enfatizou as possibilidades da produ-
ção em massa. Esta mudança leva 
Meyer a desenvolver a Oficina de 

Tipografia e Publicidade (introduzida por 
Herbert Bayer em 1927) e colocá-la debaixo 
da orientação de Joost Schmidt – para produ-
zir Publicidade e rendimentos de vendas.

Logo que assumiu a direcção, Hannes 
Meyer fez uma reformulação de todo o curso 
com base em debates e com a participação de 
todos — inclusive dos estudantes.

«Queríamos modificar e substituir toda 
a base pedagógica do Instituto por uma 
base de Sociologia, Economia e Psicologia». 

Essa reformulação valorizava a racionali-
dade, o materialismo e o ensino científico 
— e embora fossem apoiadas pela maioria, 
eram posições opostas a alguns dos nomes 
de maior peso na Bauhaus.

O objectivo da Arquitectura devia de ser o 
bem-estar das pessoas. A Arquitectura devia 

harmonizar as necessidades do indivíduo 
com as da comunidade.

Fizeram parte de seus planos a valoriza-
ção do trabalho em colectivo, com a espe-
cialização de cada um dos membros melho-
rando sensivelmente o desempenho das 
equipas.

Outro ponto foi o de a Bauhaus partici-
par em vários concursos públicos e os con-
correntes da Escola estarem organizados em 
grupos onde cada um contava com novatos, 
alunos mais experientes e professores.

Outra inovação foram realizações de fre-
quentes de palestras e cursos sociológicos 
e biológicos, com a participação de figuras 
proeminentes, que deram a estas ciências 
um maior protagonismo na Bauhaus.

Durante a sua direcção, Meyer colocou 
a Bauhaus numa posição contemporânea: 
critérios sociais e científicos foram tratados 
como componentes da mesma importância 
no processo de elaboração dos projectos.

Meyer respondia à miséria e pobreza em 
que largas camadas da população viviam, e 
procurava ao mesmo tempo sistematizar os 
conhecimentos científicos e sociais disponí-
veis, integrando-os em todas as oficinas.

Lotte Gerson-Collein. Retrato de  
Hannes Meyer. 1928. 
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Hannes Meyer e a sua mulher Lena Meyer-Bergner em Batumi, Georgia, Rússia, 1930.

As actividades das oficinas deixaram de 
estar baseadas em cores primárias e formas 
elementares, para ficarem focadas em ques-
tões de utilidade, de preços baixos e do grupo 
social ao qual se dirigia a produção.

Desapareceram as soluções no espírito 
de um construtivismo estético; os produtos 
tornaram-se «necessários, correctos e conse-
quentemente o mais neutral ... que é possí-
vel conceber». Meyer conseguiu aumentar 
de modo espantoso a motivação de trabalho 
dos estudantes. Atingiram-se notórios suces-
sos colectivos:
•	 o apartamento popular,
•	 o equipamento da Escola Sindical (1928–

1930), a Bundesschule des ADGB,
•	 os apartamentos-modelo do Bairro Törten
•	 e cozinhas protótipo para a 

Reichsforschungsgesellschaft.

O ensino de Arquitectura sob a direcção 
de Hannes Meyer

Meyer fez uma reforma radical em 
toda a estrutura da escola. A reorga-
nização quase completa da Escola 

Bauhaus por Hannes Meyer reflectia o 
desejo do novo director de redirigir as inten-
ções sociais e políticas da Bauhaus. Deu prio-

ridade aos ideais cooperativos: cooperação, 
equilíbrio harmonioso do indivíduo e da 
sociedade.

O recém-criado Curso de Arquitectura foi 
dividido em duas partes:

•	 Teoria da Arquitectura, com duração de 4 
semestres e

•	 Construção Prática, com duração de 5 
semestres.

O curso tinha portanto uma duração total 
de 9 semestres. A Teoria da Arquitectura 
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tinha como disciplinas: Aquecimento, Está-
tica, Ventilação, Design de construção, Mate-
riais, Cálculo dos raios solares e Desenho 
técnico. A Construção Prática tinha como 
actividades:
•	 o processamento de projectos para 

edifícios pequenos,
•	 o trabalho em conjunto em “células 

cooperativas” para encomendas de grande 
envergadura (ex: Bairro Törten )

•	 a tese final e actividades independentes 
dos estudantes.

Meyer acreditava que a Arquitectura 
deveria ser exercida não apenas 
por um profissional isolado, mas 

por uma equipe criativa de vários especialis-
tas (o especialista em materiais de constru-
ção, o mestre condutor de pequenas cidades, 
o colorista, etc.), que seriam cada um deles 
um instrumento de cooperação: as células 
cooperativas.

As teses finais poderiam abordar projec-
tos reais ou fictícios e deveriam conter um 
conjunto de planos completado por um rela-
tório explicativo. A ambição de Meyer foi 
de formar uma nova geração de arquitec-
tos que percebesse as necessidades sociais 

e a responsabilidade social no exercício da 
Arquitectura...

Depois de Hannes Meyer ter sido demi-
tido da direcção da Bauhaus, foi o arqui-
tecto Mies van der Rohe que tomou o cargo 
de director. O Departamento de Arquitec-
tura da Bauhaus construiu um bairro de ope-
rários da fábrica Junkers em 1932, cujo pro-
jecto foi executado por uma cooperativa de 
sete pessoas. A urbanização foi orientada no 
sentido leste – oeste e a densidade de desen-

volvimento e populacional eram baseadas 
em números das classes trabalhadoras de 
Dessau.

O centro do bairro residencial para 20000 
habitantes era ocupado por espaços para 
tempos livres e incluia: um campo despor-
tivo com bancada para espectadores, pisci-
nas, café e quadras de ténis. Havia também 
clubes para actividades comunitárias.

Os habitantes seriam alojados em “comu-
nas”. As refeições deveriam ser centraliza-
das, por isso as casas só tinham uma kitch-
nette. Próximos aos apartamentos havia 
creches e um hospital. As escolas e interna-
tos ficavam numa área própria, em terrenos 
semelhantes a um parque.

Os ideais de planeamento também 
foram aplicados ao tráfego, este 
ficaria longe das áreas para peões, 

com passagens secundárias e vias de acesso, 
aliviando as zonas interiores dos grupos de 
blocos de apartamentos.

Neste projecto as utopias sociais foram 
transformadas em realidade, tal como o con-
ceito mais radical da Bauhaus se tornou rea-
lidade — pela última vez.



CULTURAS 30 / Maio 2016 / O Comunista na Bauhaus / página 17

1930: depois da bauhaus, moscovo
Seguindo a sua vocação social e política, 

Meyer aceitou o cargo de Director da Acade-
mia de Arquitectura em Moscovo. Junto com 
ele foram alguns estudantes e colaboradores 
da Bauhaus – a «Brigada Meyer».

Estala a II. Guerra Mundial. Em 1939, 
Meyer foi para o Instituto de Urba-
nismo y Planificación, no México. 

Em comissões estatais, e como funcioná-
rio do Ministério do Trabalho, trabalhou aí 
entre 1942 e 1949, realizando – com o tinha 
feito em Geneva – projectos de Urbanismo. 
Foi director técnico da Oficina de Proyectos 
da Secretaría del Trabajo, onde trabalhou 
no Plano Lomas de Becerra para 2 mil fami-

lias de trabalhadores (1941-1942). Foi secre-
tario-arquitecto da Comissão de Planeacão 
de Hospitais do IMSS (1943-44). Por encargo 
de Gustavo Baz realizou a Planificación 
Urbana de Tlalnepantla em 1944. Nos dois 
anos seguintes, foi coordenador do CAPFCE, 
onde editou a revista Construyamos Escue-
las, organizou a fototeca e o arquivo de pla-
nos, e ainda uma exposição itinerante que 

se apresentou no Palácio de Bellas Artes. 
Em 1949 regressou a Europa e até 1952 vol-
tou ao México por um breve período no qual 
participou no Congresso Internacional de 
Arquitectos. 

Temas relacionados
«Construir é um processo biológico» - um 

manifesto de Hannes Meyer, datado de 1928.
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Co-Op Zimmer: “Hilde 
Heynen, Leaving Traces: 
Anonimity in the Modern 
House” in Penny Sparke, 
Anne Massey, Trevor Keeble, 
Brendan Martin (edited by) 
Designing the Modern 
Interior (Oxford: Berg, 
2009)



CULTURAS 30 / Maio 2016 / O Comunista na Bauhaus / página 19

Uma foto de T. Lux 
Feininger (1910 – 2011): 
Bauhaussportplatz, 1928; 
com Albert Mentzel, 
Georg Hartmann, Myriam 
Manuckiam (koko) e 
Naftalie Rubinstein, 1928; 
Stiftung Bauhaus 
Dessau  /  Nachlass T. Lux 
Feininger, 
Reprofotografie: Daniel 
Niggemann.



Eisenstein. Couraçado Potemkin. Cartaz para o filme, Irmãos Stenberg, 1926

Vanguarda soviética
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Os irmãos Stenberg

Стенберг
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A arte de combinar os mais variados 
recursos gráficos: fotografia, ilustração, 
Tipografia.
Cartaz de cinema. Vladimir Stenberg, 
1899-1982; Georgi Stenberg, 1900-
1933. Cheloveks Kinoapparatom (The 
Man with the Movie Camera). Design 
Gráfico de 1929, realizado em 
Litogravura.
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Os irmãos Stenberg foram dois famosos 
designers soviéticos, particularmente 
conhecidos pelos seus cartazes de 
cinema. Engenheiros de formação, 
também fizeram Cenografia, Decoração 
urbana, Design editorial e Engenharia 
ferroviária, entre outras disciplinas.

N a década de 1920, antes de Stalin 
subir ao poder, o cartaz ganhou  
na Rússia uma espantosa eficácia 

comunicativa através do uso de uma lingua-
gem gráfica inovadora. Quase todos os artis-
tas plásticos praticaram esta nova lingua-
gem, mas foram os irmãos Stenberg que  pro-
duziram em maior número obras que sobre-



CULTURAS 30 / Maio 2016 / Os irmãos Stenberg / página 24

vivem para além da mensagem publicitária ou 
de propaganda política. 

Os mais famosos serão talvez os cartazes fei-
tos para os filmes de Buster Keaton (Pamplinas) 
ou o cartaz para anunciar o filme de Dziga Vertov 
O Homem da Máquina de Filmar. Noutros, é sobre-
tudo o movimento que as composições transmi-
tem, associado ao cromatismo contrastado onde 
o preto adensa o mistério, não da mensagem, 
mas do conteúdo que se anuncia, provocando 
tensão e curiosidade. 

A combinação da sobreposição de planos à 
maneira cubista, recusando a perspectiva clás-
sica, com a abstracção geométrica na definição 
dos espaços, e a inserção de elementos realistas 
nas figuras humanas, faz lembrar técnicas da 
Colagem e do movimento Dada. São a matriz do 
resultado plástico onde o grafismo das palavras 
joga um papel plástico decisivo.

G eorgi e Vladimir Stenberg foram, na sua 
vertente de artistas gráficos, mestres 
dos cartazes de filmes e da Cenografia. 

Vladimir Stenberg nasceu em Moscovo em 1899. 
No ano seguinte, nasceu o seu irmão Georgi 
Stenberg. Iniciam os estudos na Escola de Artes 
Aplicadas, onde tiveram um primeiro contacto 
com o teatro – e onde aprenderam engenharia 
militar.

O 
ciclista que cai da sua 
bicicleta por ver uma 
senhora... Um cartaz de 
Stenberg G. A.,Stenberg V. 

A., Ruklevskij Ja. T. Oktober. 1927
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O
utro ciclista que cai 
da sua bicicleta... Uma 
magistral composição com 
orientações diagonais, 

nm cartaz de Stenberg G. 
A.,Stenberg V. 
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V ladimir começou a trabalhar sozi-
nho e depois com o seu pai, no 
nóvel campo do cinema. Após ter-

minarem os seus estudos, nasce a «Stenberg 
Brothers». Os irmãos começaram a trabalhar 
juntos na restauração e em cenários. 1923 foi 
um ano importante para os irmãos, pois uma 
viagem pela Europa permitiu-lhes trabalhar 
para Vsevold Meyerhold. 

E começaram a criar cartazes para a agên-
cia de filmes governamental. Os irmãos 
Stenberg alcançaram em breve o reconheci-
mento com os seus cartazes de cinema, e foi 
em 1923 que se tornaram os desenhadores 
oficiais de cartazes da empresa Sovkino. Em 
menos de 10 anos produziram cerca de tre-
zentos cartazes. 

No início dos anos de 1920 não existia 
muito cinema soviético; por isso os Stenberg 
ilustravam filmes americanos e alemães. 
Os irmãos assinavam os seus trabalhos à 
maneira dos duos de circo: 2-stenberg-2, 
incorporando frequentemente a assinatura 
na própria composição do cartaz. Assim, no 
cartaz do filme «O General» a assinatura dos 
artistas está na locomotiva do canto inferior 
direito.
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Em 1925 receberam um prémio em 
Paris pelos seus trabalhos de teatro 
e organizaram a primeira exposição 

de cartazes de filmes.
O ano 1933 foi o final do duo Stenberg. 

Georgi morre em Moscovo, num acidente 
de moto. Vladimir troca a sua nacionali-
dade sueca pela soviética e começa a colabo-
rar com a sua irmã Lydia. É nomeado desig-
ner-chefe do Largo Vermelho de Moscovo, 
cria um novo sistema de ventilação para a 
Oficina Central Ferroviária e desenvolve 
um comboio diesel de alta velocidade. Pro-
segue com a sua actividade como decorador. 
Em 1952, Vladimir é preso durante a Grande 
Purga e reabilitado no ano seguinte, depois 
da morte de Stalin. A partir de 1960 dedica-se 
à restauração. Morre em 1982.

O 
uso de diagonais na construção e separação dos 
espaços. O cartaz à esquerda é essencilmente 
plano, construído em duas dimensões. O cartaz 
à direita tem a profundidade das três dimensões, 

descrevendo uma lugar «psicológico».



CULTURAS 30 / Maio 2016 / Os irmãos Stenberg / página 28



CULTURAS 30 / Maio 2016 / Os irmãos Stenberg / página 29

Um Parafuso de Outra Máquina, 1927
Cartaz dos irmãos Stenberg.

1926. Cartaz dos irmãos Stenberg.
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Irmãos Stenberg, Death Loop, 1929.Irmãos Stenberg, A Real Gentleman, 1928.



CULTURAS 30 / Maio de 2016 / Os irmãos Stenberg / página 32

Irmãos Stenberg e Yakov Ruklevsky, 
Dezembristas, 1927.
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Magistral combinação de 
quatro cores. Três olhares de 
suspense. Irmãos Stenberg.
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1927. The Shooting of Dan McGrew.
Poster dos Irmaos Sternberg.
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The Man With the 
Movie Camera (1929) 
Irmaos Sternberg.
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Demorou muitas décadas até que novos designers 
gráficos soubessem produzir posters com ousados 
alinhamentos diagonais. Este poster é The Duel of 
Tancredi & Clorinda, desenhado em 1991 por Mike 
Dempsey. Para a ELO (English National Opera).



M. Korzhev, 1922

Vkhutemas
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Vkhutemas, 
a «Bauhaus 
de Moscovo»
As Oficinas Superiores de Arte e Técnica, na 
Rússia soviética, competiam com a Bauhaus. 
Mas ao contrário da escola alemã, a russa 
caiu no esquecimento, apesar dos seus feitos 
arquitectónicos e artísticos.

Um novo ser humano e uma nova forma 
de sociedade: a década de 1920 foi o 
período do Modernismo. A Arte deve-

ria atender a exigência de mudar. 
Sob a direção do arquitecto Walter Gropius, 

na Alemanha a Bauhaus estabeleceu novas 
bases para a Arquitectura e o Design. Mas tam-
bém na União Soviética, intelectuais, artistas e 
arquitectos acreditavam no Moderno com uma 
euforia revolu cionária. Tanto ali como na Ale-
manha surgiram as primeiras instituições de 
ensino que promoviam a vanguarda na Arte e 
na Arquitectura. Em 1919, surgiu em Weimar 
a escola Bauhaus, e, um ano mais tarde, foram 
fundadas em Moscovo as Oficinas Superiores de 
Arte e Técnica – as Vkhutemas.

C
ontrolled work, building for the 
VKhUTEMAS art school, desenho 
do estudante SA Gel’feld, 1927, sob 
Nikolai Dokuchaev.
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VKhUTEMAS é um acrónimo para Vysshie khudo-
zhestvenno-tekhnicheskie masterskie. Frequentemente, 
as Vkhutemas são chamadas de «Bauhaus russa». E, de 
facto, as escolas russas têm semelhanças com a Bauhaus 
na Alemanha, principalmente na abordagem pedagó-
gica e na compreensão da arte do século XX. Também 
houve cooperação: nos anos de 1927 e 1928, os estudan-
tes realizaram intercâmbios de visitas e ideias. 

Passados cerca de 80 anos, o espaço de exposição Mar-
tin Gropius Bau, em Berlim, apresentou a mostra Vkhu-
temas. Um laboratório russo do Modernismo. No entanto, 
os curadores da mostra não quiseram colocar as duas 
escolas em pé de igualdade. Pois, além das semelhan-
ças, houve também inúmeras diferenças entre elas. 
Vejamos.

A partir de 1918

A s escolas de Arte de toda Rússia encontravam-se 
em espera, devido a dificuldades governamen-
tais. A situação só começa a mudar no segundo 

semestre de 1918, quando ocorrem as mais importan-
tes mudanças. Em 1918, criam-se os Ateliers Livres sob 
a direcção do Narkompros, os chamados SVOMAS (Ate-
liers Artísticos Livres Estatais). Surgem nessas institui-
ções diversas inovações pedagógicas.

Entre as mais importantes encontrava-se a não inter-
venção estatal no campo das Artes, uma contribuição de 
Lunacharsky durante esse período inicial da revolução. 

S
econd course, 
revelation of 
form in space, by 

VKhUTEMAS student I 
Grushenko 1922, studio 
of Nikolai Ladovskii.
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Quanto aos alunos, era livre a entrada e a fre-
quência, não sendo exigido diploma, conhe-
cimentos prévios, serem ou não membros do 
Partido Bolchevique ou provas de admissão.

A organização do primeiro SVOMAS foi 
eficaz logo no início, já em 1919 constituía-se 

em inúmeros ateliers de pintura, escultura, 
arquitectura, além de ateliers de artes aplica-
das (arquitetura de interiores, têxtil, metais, 
gravura, impressão, cenografia, pintura 
ornamental, porcelana, cerâmica e ferro). Já 
o segundo SVOMAS, que também tinha um 

Atelier de fotografia, tinha os artistas mais 
influentes e importantes, como Kandinsky, 
Malevitch, Tatlin, entre outros. Ali cada pro-
fessor tinha liberdade quanto ao ensino, 
metodologia e criação de disciplinas, facto 
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este que cada vez mais atraia jovens artistas 
modernistas.

Em 1920 foi criado o Vkhutemas, fruto 
da fusão dos dois SVOMAS numa nova 
escola, centralizada administrativamente, 
ainda mantendo aspectos positivos dos Ate-
liês Livres, porém com um objectivo especi-
fico, visível no próprio decreto de criação da 
escola, o de preparar mestres-artesãos, artis-
tas de qualificação superior para a indústria, 
assim como instrutores e dirigentes para a 
formação técnica profissional.

Qualquer cidadão, mesmo sem conheci-
mentos especiais, podia estudar nas Vkhu-
temas, que foram abertas por decreto do 
Governo soviético. Isso teve obviamente 
impacto sobre o número de alunos; no pri-
meiro ano, as Vkhutemas registraram 2 mil 
matrículas; na Bauhaus, estavam inscritos 
só 150 alunos, distribuídos nas Oficinas de 
Pintura, Escultura, Têxteis, Gravura, Cerâ-
mica, Madeira e Metalurgia. 

A Bauhaus dava destaque ao Design 
industrial; nas oficinas russas, o 
foco estava na Arquitectura. Nas 

Vkhutemas, os estudantes podiam escolher 
o professor ou professora cujo curso queriam 
frequentar. Essa decisão não era fácil. Na 

C
omemoração do 
X Aniversário 
da Revolução 
Bolchevique.
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Bauhaus, Walter Gropius era o director cria-
tivo no círculo de seus seguidores, na Vkhu-
temas, havia «uma centena de Gropius», 
explica Gereon Sievernich, director do Mar-
tin Gropius Bau. Estes incluíam arquitectos 
como Alexey Shchusev, Nikolai Ladovsky 
e Konstantin Melnikov, ou pintores como 
Kazimir Malevitch, El Lissitzky e Vassily 
Kandinsky, que, mais tarde, manteve o espí-
rito das Vkhutemas ao ensinar na Bauhaus.

N as Vkhutemas, o ensino baseava-
-se no chamado «princípio sintéc-
tico», que previa uma proficiência 

tanto em actividades artísticas como artesa-
nais. Os alunos começavam com composi-
ções abstractas, para aprender conceitos de 
espaço, forma e equilíbrio. Posteriormente, 
recebiam tarefas práticas, tendo que projec-
tar bancas de jornal, caixas de água ... e cen-
tros comunitários.

Por vezes, os projectos estudantis apre-
sentavam uma tal extravagância que fica-
ram tão conhecidos como os projectos dos 
seus professores. Por exemplo, após a defesa 
do trabalho de conclusão de curso por Ivan 
Leonidov, que projectou o Instituto e Biblio-
teca Lenin em Moscovo, os docentes levan-
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E
l Lissitzky – Arkhitektura 
VKhUTEMAS. Raboty 
arkhitekturnogo fakul’teta 

VKhUTEMASa, 1920-1927

taram-se dos seus assentos em sinal de res-
peito: o aluno superára os seus mestres.

Apesar do sucesso, a «centena de Gro-
pius» não conseguiu encontrar uma lingua-
gem comum. Cada novo reitor – no total 
foram três – mudava a política da instituição 
de ensino: as estruturas, o corpo docente e os 
objectivos. 

Em 1930, as Vkhutemas foram dissolvi-
das na esteira de outra reforma da educa-
ção. As oficinas fechadas caíram no esque-
cimento durante décadas. A vanguarda 
soviética foi substituída pelo «realismo 
socialista» de Stalin. Apesar de seu impor-
tante papel para o desenvolvimento da arte e 
da arquitetura, na Rússia e em toda a Europa, 
as Vkhutemas, diferentemente da Bauhaus, 
não se tornaram conhecidas mundialmente.
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Ferramentas 
do Design

Um punção tipográfico. L’Imprimerie 
Nationale expose ses collections, 2013.
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O puncionista: xilogravura de Karl Mahr, 
num livro publicado pela Fundição Bauer: 
Der Druckbuchstabe: Sein Werdegang in der 
Schriftgießerei dargestellt in Holzschnitten 
und Versen. Frankfurt a. M.: Verein Deutscher 
Schriftgießereien E.D., 1928.

Punções tipográficos
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A fundição de tipos 
metálicos é o produto 
final resultante 
de uma cadeia de 
operações de precisão, 
um processo moroso 
e difícil, que se 
desenvolve em três 
fases. 

 patriz cunho   tipo  matriz   matriz
 rectificada

Primeira etapa: 
gravar punções.  
O corpo em relevo 
de cada uma das 
letras era gravado na 
ponta de um punção 
de aço, usando as 
ferramentas de 
precisão dos ourives; 
assim se obtinha a 
patriz. 

Segunda fase: fazer 
matrizes. Pelo cunho 
com as patrizes – uma 
forte pancada do 
punção sobre uma 
barra rectangular de 
cobre – obtinham-se 
formas negativas, as 
matrizes. 
Cunhadas pelo 
punção, as matrizes 
de cobre ficavam algo 
deformadas, pelo 
que era necessário 
rectificá-las 
cuidadosamente. 

Terceira fase: a fundição.  
As matrizes de cobre, 
inseridas num aparelho 
(cadinho) da invenção de 
Guten   berg, tornam-se os 
moldes que vão permitir 
a fundição de milhares de 
caractéres. Vertendo metal 
levado ao ponto líquido 
nestes moldes, o fundidor 
obtinha centenas de 
caractéres em relevo, todos 
réplicas exactas da forma 
original gravada na ponta do 
punção. 

Punção, matriz, 
fundição, caractéres

P ara fabricar por processos mecâ-
nicos a sua primeira Bíblia, Johan-
nes Gutenberg combinou várias 

invenções revo lucionári as. A famosa 
B-42 – a Bíblia de 42 linhas –, da que ape nas 
se conservam uns 48 exemplares de uma 
edição total estimada em 180 exemplares, 
saíra de um prelo, e portanto era um docu-
mento «impresso». 

Em 1450 já estavam em uso prelos para 
a impressão de xilogravuras, mas as letras 
da B-42 de Gutenberg não tinham sido gra-
vadas em blocos de madeira; Gutenberg 
não usou uma xilogravura grande para 
imprimir uma página completa – pro-
cesso já praticado noutras oficinas para 
imprimir panfletos de propaganda reli-
giosa, Bíblias pauperum e histórias ilustra-
das em edições de muitos exemplares.
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Punções do tipógrafo 
francês Claude 
Garamond, expostos 
no Museu Plantin-
Moretus. Letras gregas 
e romanas.
Foto: Rodrigo Ramirez, 
flickr
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Punções tipográficos de Claude Garamond, em exposição no 
Museu Plantin-Moretus, em Antuérpia. Foto: Adam Twardoch.

«Considerando ou não a escrita 
manual uma origem genealógica 
da Tipografia, ninguém parece 
duvidar que só através da Caligra-
fia, através da paciente dedicação 
dos escribas ao longo de sécu los, 
a escrita adquiriu uma qualidade 
essencial de estrutura rítmica. 
Sumner Stone diz-nos: Para um 
calígrafo, a componente primária de 
um signo é o movimento. Escrever 
palavras de maneira rítmica, uti-
lizando um instrumento simples, 
produz um efeito visual de regula-
ridade que pode apreciar-se não só 
no fluir dos traços, mas também 
no fluir dos espaços entre os traços. 
[...] A Tipografia herdou esta qua-
lidade rítmica quando os primei-
ros impressores imitaram com os 
seus tipos a forma manual.» 

Excerto da palestra Ritmo, lenguaje y tipografia: 
todo al servicio de la diferencia, apresentada pelo 
typeface designer Alejandro Lo Celso, em 2001.

Tipografia mecânica
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Uma patriz (na mão esquerda, 
com luva) e uma matriz (na 
mão direita), do acervo do 

Museu Plantin-Moretus em Antuér-
pia, onde se conserva equipamento 
tipográfico de Claude Garamond. O 
facto de que, durante mais de 400 anos, 
toda a tecnologia tipográfica foi uma 
implementação de processos mecâ-
nicos, guiados por grande precisão, 
garantiu a transposição dos desenhos 
de letra para excelentes caractéres de 
metal tipográficos – mesmo nos tama-
nhos mais diminutos, como os mostra-
dos na imagem. A gravação de punções 
exigia instrumentário de precisão e 
destreza que apenas se conheciam nos 
ourives. 

Matrizes para letras minúsculas. 
Foto: Adam Twardoch.
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punção

Schlagstempel

punch
Manufactura de tipos

A batida do punção de aço (a patriz) sobre 
uma pequena barra de cobre produz a 
matriz. Para concluir a matriz, a barra pre-

cisava de ser justificada, para depois encaixar no 
molde de fundição. A partir desta matriz, fundiam-
-se centenas, ou milhares, de caractéres de metal. 
Nas páginas seguintes, mostra-se este complexo 
processo de produção.
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Tipos móveisolho

rebarba ou talude

corpo 
(tamanho)

risca ou ranhura

face

pé

canal ou 
goteira

Anatomia de um tipo móvel, 
um caractére de metal.

A letra móvel de composição tem forma paralelipipeda. Leva 
na sua superfície, gravada ao revés, o seu «valor de alfabeto». 
A face que imprime é chamada olho da letra. A parte inferior é 

chamada base ou pé. A ranhura serve para que o compositor possa pelo 
tacto, ao compor, colocar os caractéres na posição devida. A altura varia; 
na Europa, excepto na Inglaterra, é de 23,56 mm. Na América e na Ingla-
terra a letra é ligeiramente mais baixa. A liga de que são feitos os caracté-
res é composta de três metais: chumbo, antimónio e estanho. As propor-
ções são variáveis, conforme o corpo do caractére.

Stephenson Blake Egyptienne, Ampersand.
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AB
W
CD
H
J
8

Caslon’s Italian, ca. 1821.
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P
unção para a letra Q 
da Cannon Roman 
de John Baskerville. 
Punções originais, 

guardados na University 
Library, Cambridge. 
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F
ontes metálicas como mercadoria, ao 
alcance de qualquer pessoa que tivesse 
meios para as comprar: William Caslon I 
publicou em 1734 uma hoje famosa folha-

mostruário com 38 fontes, as quais incluíam 
7 Titlings, de 16 até 60 pontos; 14 Romans 
e Italicks, de minúsculos 5 até 48 pontos, 
2 Saxon e 2 Black letter (góticas), além de 
alfabetos para Armenian, Coptic, Gothic, 
Samaritan, Syriac, Arabic, Hebrew, Greek e 
seis variantes de Flowers & Borders. 35 das 
38 fontes mostradas tinham sido gravadas 
pelo próprio Caslon. As primeiras fontes de 
Caslon datam de 1720; a sua folha-catálogo 
de tipos foi publicada em 1734.

Um punção de Caslon.



CULTURAS 30 / Maio 2016 / Punções tipográficos / página 57

Gros Hebrieu Fort Gros, punções 
garavados pelo puncionista francês 
Guillaume le Bé, em 1562, para o 
impressor Plantin, em Antuérpia. 
A maior de uma série de punções e 
matrizes de caractéres hebraicos que 
ainda pertencem ao espólio da Oficina-
Museu. Fotos: Birgit Wegemman.
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Punzoni Bodoniani
Um grupo entre os milhares 
de punções guardados no 
Museo Bodoniano di Parma, 
uma património carecendo de 
urgente restauro. Foto: Antonio 
Tombolini.
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Cassetta di punzoni 
bodoniani. Parma, 
Museo Bodoniano. ABCDEFG
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A puncionista Nelly Gable

N ão só o ofício de puncionista conta 
hoje um reduzíssimo número de 
praticantes, como nunca – em 

toda a História da Tipografia – houve notí-
cia de uma mulher exercer tal profissão. No 
entanto, ela existe: Nelly Gable é a puncio-

nista-chefe da Imprimerie Nationale, 
em Paris. Uma instituição que luta pela 
sobrevivência, e na qual Madame Gable 
se esforça ao máximo para garantir um 
futuro a esta prestigiosa instituição. Os 
materias para a produção de caractéres 

tipográficos de metal são: um punção de aço 
temperado, uma matriz de cobre e tipos que 
serão fundidos com uma mistura de 70% 
de chumbo, 5% de estanho e 25% de anti-
mónio. Através da demonstração de Nelly 
Gable, os visitantes são introduzidos à tradi-
ção francesa da manufactura de tipos. A gra-
vação dos punções é exclusivamente alcan-
çada pelo desbaste subtractivo, que vai reti-
rando pequenos volumes à ponta do punção. 
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O primeiro passo consite na preparação de 
uma barra de aço de tamanho apropriado. O 
metal é temperado várias vezes, para adqui-
rir a dureza necessária. A forma da letra é 
desenhada sobre a ponta do punção. O pun-
ção é limado várias vezes, com limas sucessi-
vamente mais finas, par obter a forma cunei-
forme; apenas a face que vai receber a grava-
ção fica totalmente plana. 

Com limas mais finas vai-se desbastando 
as áreas que devem ficar livres. Finalmente, o 
puncionista usa um gravador para «escavar» 
o resto da letra. 

D urante o processo, a forma da letra 
é posta a teste através do fumé, 
fazendo uma prova de impressão 

com o punção coberto da fuligem de uma 
vela ou de uma lamparina a óleo – um instru-
mento que encontramos em todas as mesas 
de trabalho de puncionistas. Em francês, a 
fuligem vem da lampe pigeon. Entintada com 
a fuligem negra, faz-se uma prova sobre um 
papel alvo. 

Este processo exige grande concentra-
ção, maior destreza e demora muito tempo. 
Nelly Gable é uma das 16 pessoas que ainda 

A mesa de trabalho de Nelly Gable. Foto: Alain Bachellier

trabalham no Cabinet des Poinçons da Impri-
merie Nationale. Esperemos que estes arte-
sãos altamente especializados, verdadeiros 
guardiães de uma arte de 500 anos, não sejam 
«racionalizados» pelo governo de França.
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Gros poinçons: L’Imprimerie Nationale expose ses collections, 2013.
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Punção, matriz e 
caractére.
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Letras 
sobre vidro

Marinha Grande
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Letras sobre vidro, parte da 
colecção exposta no Palácio de 
Sintra, Portugal. Fotos de ph.
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Uma cabeça muito, muito simples: 
redonda com duas orelhas longas, dois 
pontos pretos para os olhos, uma 
cruzinha para a boca – que também é 
nariz. A essência de Miffy – e o segredo do 
seu sucesso?

V este um vestidinho vermelho 
abaixo do joelho (ou azul, com flor-
zinhas, em dia de festa). Ao longo 

dos 59 anos que durou a sua vida em livro e 
desenho-animado, a coelha Miffy (em holan-
dês: Nijntje) não mudou. É isso que explica a 
continuidade, a persistência e o êxito comer-
cial da personagem criada pelo ilustrador 
holandês Dick Bruna no imaginário infan-
til ocidental. Na cabecinha dos Japoneses já 
não, pois estes inventaram (ou copiaram) 
em meados da década de 1970 a sua grande 
rival, a gata Hello Kitty.

M iffy é um protótipo da austeri-
dade mental tipica do Protestan-
tismo. Um produto asexual, bem 

comportado, tremendamente monótono e 
aborrecido. Muito «queridinho» muito falto 

Simples, simples
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de tudo o que faz a vida humana interessante. De 
facto, não tem absolutamente nada que a identifi-
que como coelha (ou coelho).

A menos de um mês de completar 87 anos, Dick 
Bruna decidiu arrumar os lápis e pinceis e pôr um 
ponto final na coelha branca que começou a imagi-
nar no Verão de 1955, quando passava férias com a 
mulher e o filho mais velho em Egmond aan Zee.

Tal como outras personagens da literatura 
infantil, Miffy começou por ser uma saga domés-
tica: noite após noite, para adormecer o seu bebé de 
apenas um ano, Dick Bruna dava uma vida paralela 
ao coelho que costumava aparecer durante o dia no 
jardim da casa de férias. De regresso ao trabalho, 
o desenhador decidiu pô-lo num papel – e como 
ficava melhor de saia do que de calças, transfor-
mou-se na coelha Miffy que protagonizaria o pri-
meiro dos seus cerca de 200 livros ainda em 1955 (o 
último é de 2011).

Herdeiro de uma grande editora holandesa – 
a A.W. Bruna & Zoon, fundada em 1868 pelo seu 
bisavô e transmitida de geração em geração –, Dick 
Bruna acabaria por convencer o pai de que presta-
ria um melhor serviço à empresa como designer 
gráfico. 

Mas com o sucesso dos seus livros infantis, que 
venderam mais de 85 milhões de exemplares e 
foram traduzidos em pelo menos 40 línguas, acaba-



CULTURAS 30 / Maio 2016 / Simples, simples / página 72

ria por deixar de assegurar as capas dos 
produtos da editora. Desenhou cerca de 
duas mil capas, nomeadamente para a 
icónica colecção de bolso Zwarte Beer-
tjes; depois dedicou-se a Miffy.

M iffy manterá o seu museu 
em Utrecht (onde também 
tem uma praça, a Dick Bruna 

Huis), e continua disponível em livros, 
filmes e todo o tipo de merchandising, 
de lancheiras a pijamas. O seu legado, de 
resto, está inscrito na única personagem 
que verdadeiramente rivalizou com ela 
e de que, claro, não gostava assim muito 
(«Podia não me ter copiado», respondeu 
Miffy quando lhe perguntaram a sua 
opinião sobre Hello Kitty, criada pela 
japonesa Sanrio em 1974). 

Foi também por causa dela que os 
livros infantis começaram a olhar as 
crianças de frente, como Dick Bruna 
explica num documentário: «Sempre 
levei as crianças a sério (...). Quando 
estou sentado no meu estirador, às vezes 
imagino que há uma criança do outro 
lado a olhar para mim. É por isso que as 
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minhas personagens estão sempre de frente. 
As crianças são muito frontais e olham-nos 
sempre directamente, é uma coisa que eu 
valorizo muito.»

Em Portugal, as histórias da Miffy foram 
publicadas pelas Edições Asa. 
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Layout
Design Editorial. Boas Práticas de 
Composição, Regras Tipográficas

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.

E ste livro foi o primeiro e-book posto 
à venda pela tipografos.net. O pri-
meiro Manual prático de Layout, 

escrito em português, sobre paginação, com-
posição e design editorial. Com dicas para 
aplicar os temas demonstrados com o soft-
ware de paginação InDesign. Um livro com-
petente, 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 
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 ven-
dido por 25 Euros. Portanto, não hesite! 

Como fazer?

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

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

P. Heitlinger
TIPOGRAFOS.NET

   E-BOOKS. 2015

LAYOUT

Mande um email ao autor Paulo Heitlin-
ger, para obter detalhes sobre a forma de 
pagamento e os pormenores relativos ao 
download do seu exemplar pessoal. P. Hei-
tlinger – email: pheitlinger@gmail.com

Pode fazer o pagamento através do sis-
tema PayPal ou por transferência bancária.

Anúncios



CULTURAS 30 / Maio 2016 / Anúncios / página 75

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: seme-
lhanças e diferenças. 
Caligrafia e geometria. As formas produzi-
das 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 digi-
tais, 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: versale-
tes, 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 siste-
mática de fontes digitais.
Extenso Glossário da terminologia tipo-
gráfica. Os mais belos alfabetos. Uma selec-
ção das mais bem conseguidas criações, de 
Gutenberg até hoje. Preço: 25 Euros . 
http://tipografos.net/ebooks/tipos-e-fontes.
html

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, cru-
zado com uma introdução histórica 
e completado com um extenso mos-

truário de +100 fontes digitais, abrange os 
temas:

tipos & fontes
Manual de Typeface 
Design, caligráfico e 
tipográfico, de Paulo 
Heitlinger. 2016 

tipografos.net/ebooks
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Design Gráfico em 
Portugal, 1870 a 1970
Os primeiros cem anos da evolução das «artes 
gráficas» em Portugal. 

Referência imprescindível para estudantes e docentes do 
Design de Comunicação, Ciências da Comunicação, 
Marketing, Publicidade, Jornalismo, Belas Artes, História do 
século XX. 

Uma extensa compilação de imagens e textos, de 
Paulo Heitlinger. Os primeiros cem anos da evolu-
ção das «artes gráficas» e do desenho de produto 

industrial em Portugal. Das revistas satíricas de Rafael Bor-
dalo Pinheiro aos posters de Sebastião Salgado. 700 páginas 
(!) plenas de exemplos gráficos e informação textual sobre:

R afael Bordalo Pinheiro, Litografia, Revistas 
humorísticas. As mais importantes revistas 
ilustradas. Raul de Caldevilla, Almada Negrei-

ros, Fred Kradolfer, Publicidade nos anos 20 e 30, Design 
fascista, o Sr. Ferro, o SPN / SNI. As exposições coloniais 
e internacionais. Publicações estrangeiras em portu-
guês: a revista fascista Sinal. Emmérico Nunes, Jorge 
Barradas, Piló, Thomaz de Mello (TOM). Anos 20: as 
bonecas Art Déco. Maria Keil. Stuart Carvalhais. Dese-
nhos humorísticos, Banda Desenhada, Cartazes. 

A 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 Civiliza-
ção. «Arte popular portuguesa», uma discussão. Sebas-
tião Rodrigues. Fotografia documental. Desenho de 
Letras. As fontes Cantoneiros, Bertrand, Vitalis. Índice 
Remissivo. Bibliografia / web-sites. E-book, PDF em for-
mato 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

Design em Portugal, 
de 1870 a 1970
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A Cultura Visigótica 
Uma introdução à cultura vigente em 
Portugal e Espanha de 400 a 1100 n.E.

S 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 

integrou elementos da Antiguidade Tar-
dia, do Paleocristianismo, dos povos ger-
mânicos (Visigodos e Suevos), da cultura  
greco-bizantina, assim como elementos cha-
mados moçá rabes. Desta confluência surgiu 
uma cultura sui-generis que se expressou 
numa forma única de Escrita, em testemu-
nhos de Arquitectura e das Artes Aplicadas. 
Conheça as estelas de Mértola. Os monu-
mentos das Astúrias. As igrejas do Norte de 

Portugal e a Sul do Tejo. A arte da ouriversa-
ria. O Antifonário de León e o Canto Moçá-
rabe. Os testemunhos achados em Toledo, 
antiga capital do reino visigodo. Os «Beatus» 
do século XI. As particularidades da Escrita 
visigótica. Os mais importantes monumen-
tos da época, em Portugal e na Espanha. 

Textos, fotos e paginação de Paulo Heitlin-
ger. Um livro em formato digital, invulgar, 
reunindo vários usos: roteiro e guia de via-
gem, livro de estudo, compêndio de Arque-
ologia, fonte de material didáctico e infor-
mativo para professores e estudantes. Cerca 
de 250 fotografias/ 250 páginas. PDF em for-
mato DIN A4, ao largo. Preço: 15 Euros. 

Distribuição: www.tipografos.net

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

 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.
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Mega 
Antas, menires e cromeleques.
Um guia para o Mesolítico e
Neolítico em Portugal

Paulo Heitlinger        3. Edição, 2015
tipografos.net – Edições de Arqueologia

litismo

Megalitismo.  
Antas, menires e 
cromeleques. 
Um guia para o Mesolítico  
e o Neolítico em Portugal

Um e-book da autoria de Paulo Hei-
tlinger, com ilustrações do pres-
tigiado ilustrador suíço Marco 

Schaaf. O primeiro titulo da série «Arqueo-
logia» surgiu em Julho de 2001. Para forne-
cer a todos os interessados um óptimo guia 
sobre o Neolítico e os monumentos mega-
líticos: antas, menires e cromeleques, para 
melhor desfrutarem um boas férias arqueo-
lógicas. Entretanto temos a 3ª edição, revista 
e aumentada.

A Alvorada da Civilização na Península 
Ibérica é o tema que esta publicação docu-
menta 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 nos-
sas sociedades pré-históricas. São esses os 

monumentos – especialmente os visitáveis – 
que discuto e mostro.

Os textos explicam as evoluções sociais 
que originaram estas impressionantes cons-
truções, quando os Neolíticos experimenta-
vam, pela primeira vez, fazer Arquitectura. 
O pano de fundo destas manifestações cultu-
rais foi uma das mais drásticas modificações 

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 recur-
sos 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

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.

http://tipografos.net/ebooks/megalitismo.html
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 activi-

dades 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 atraves-
sou várias tempestades, motivadas por crises 
económicas internas e turbulências inter-
nacionais que levaram à falência das nossas 
indústrias conserveiras, e por arrasto, das 
salinas. 

O abandono de muitas salinas tradicio-
nais, a sua conversão em aquaculturas indus-
triais ou em explorações mecanizadas des-
virtuaram algumas paisagens da nossa costa 
marítima. Contudo, resistiu um pequeno 
núcleo de velhos e novos produtores, movi-
dos pela paixão do sal, por um penoso tra-

balho 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 bri-
lhante sal que está à minha mesa, ficou dedi-
cado este livro. Eles têm de aguentar o infer-
nal 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 car-
regar para o armazém. Muito obrigado! 

Paulo Heitlinger

250 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, Fotogra-
fia, Ecologia, Processos e tecnologias tradi-
cionais. Leia as primeiras 20 páginas, com o 
índice de temas.

3ª edição: Agosto de 2015.
Preço: 20 Euros.
Distribuição: www.tipografos.net. Com-

pra por transferência bancária — ou Paypal

– 1 –

Livro do

Sal
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