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Glossário geral

B

Bailey, Dennis (n. 1934) ·  Estudou na Wor-
thing Art School e no Royal College of 
Art (1950-53). Em 1956, foi director de 
arte na revista Graphis (Zurique). Na 
qualidade de profissional indepen-
dente trabalhou inicialmente para o 
editor Jonathan Cape, o Council of In-
dustrial Design e a revista Time-Life. No 
princípio dos anos 60 colaborou em 
projectos para filmes e viveu durante 
algum tempo em Paris. Entre 1964-66, 
foi director de arte da revista Town, e 
na qualidade de freelancer, trabalhou 
ainda para o The Economist, a revista 
Nova, o Royal Institute of British Archi-
tects, o British Council, o Arts Council, 
a Westerham Press e o British Medi-
cal Journal (BMJ). Ensinou na Chelsea 
School of Art, entre 1971 e 1980.

Bill, Max (1908-1994) · Foi pintor, arqui-
tecto, engenheiro, escultor, designer 
gráfico e de produto. Depois de estu-
dar na Bauhaus, com Walter Gropius, 
Hannes Meyer, Moholy-Nagy, Josef 
Albers e Kandinsky, de 1927 a 1929, 
mudou-se para Zurique. Quando 
os anos 30 deram lugar aos anos da 
guerra e a Suíça manteve a sua neu-
tralidade, construiu projectos com 
layouts geométricos, que exibiam uma 
ordem absoluta, e o domínio da Nova 
Tipografia. A proporção matemática, 
a divisão geométrica espacial e o uso 

da fonte Akzidenz Grotesk, caracteri-
zavam o seu trabalho deste período. 
Em 1950 envolveu-se na criação dos 
currículos e na direcção da Hochschule 
für Gestaltung em Ulm, na Alemanha, 
tendo abandonado a sua direcção em 
1956.

Birdsall, Derek (n. 1934) ·  Estudou no 
Wakefield College of Art (1949-52), e na 
Central School of Arts & Crafts (1952-
55). Começou a trabalhar como pro-
fissional independente em 1957, e, 
em 1960, foi um dos membros fun-
dadores do grupo de design BDMW, 
em Londres. Entre os seus inúmeros 
projectos, encontra-se o primeiro ca-
lendário da Pirelli, datado de 1964, “li-
teratura” comercial para Lotus Cars, e 
inúmeras capas para a Penguin Books. 
Foi director de arte das revistas Nova, 
Town, Twen e Connoisseurs, e, em 1988, 
foi nomeado consultor de design da 
revista Independent. Em 1978 foi sócio 
fundador da Omnific Studios, e, em 
2002, foi responsável pelo redesenho 
do Common Worship prayer book, o li-
vro de preces da Igreja de Inglaterra. 
Foi professor de artes gráficas e de-
sign, no Royal College of Art (1987-88), 
na London School of Printing e na Cen-
tral Saint Martins College of Art & De-
sign. Foi autor e designer dos livros A 
book of chess (1974) e The technology of 
man (1978).

Blunt, Wilfrid (1901-1987) ·  Recebeu 
uma bolsa para estudar no Marlbo-
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rough College, entre 1914 e 1920. Foi 
professor de arte e autor, onde o seu 
conservadorismo em relação à arte 
moderna era já perceptível. Em 1937, 
através de contactos da família, tor-
nou-se mestre de desenho em Eton. 
E, em 1950, escreveu o seu livro mais 
aclamado The Art of Botanical Illus-
tration, juntamente com o botânico, 
William T. Stearn (1911-2001), pelo 
qual foi premiado com a Veitch Gold 
Medal da Royal Horticultural Society. 
Em Eton, encorajava a caligrafia itá-
lica, tendo ainda publicado um livro 
sobre o assunto chamado Sweet Ro-
man Hand, em 1952. Reformou-se de 
Eton em 1959, na mesma altura e que 
se tornou-se curador da Watts Gallery 
(Museum). 

Brockmann, Josef Müller (1914-1996) ·  
Estudou arquitectura, design e his-
tória de arte, tanto na Universidade 
como na Kunstgewerbeschule de Zuri-
que. Foi designer e professor, tendo 
aberto o seu próprio estúdio, em 1936, 
onde se especializou em design grá-
fico, design expositivo e fotografia. A 
partir de 1951, produziu cartazes para 
concertos no Tonhalle, em Zurique, e 
em 1958 co-fundou a revista Die Neue 
Grafik, juntamente com Richard Paul 
Lohse, Hans Neuberg e Carlo Viva-
relli. Em 1966, foi nomeado consultor 
europeu de design da IBM, e foi au-
tor das publicações The Graphic Artist 
and his design Problems (1961) e de Grid 
systems in graphic design (1961), onde 

advogava o uso da grelha como for-
ma de estruturar a página. Publicou 
ainda, em 1971, History of the poster e 
A history of visual communication. É re-
conhecido pelo seu design simples e 
pelo uso da tipografia “limpa,” nome-
adamente da fonte Akzidenz Grotesk, 
que inspirou muitos designers ao lon-
go do séc . XX. Foi um dos protagonis-
tas do Estilo Tipográfico Internacional.

Brownjohn, Robert (1925-1970) · Estu-
dou com László Moholy-Nagy e Ser-
ge Chermayeff no Chicago Institute of 
Design. Em 1957 fundou a Brownjohn, 
Chermayeff & Geismar (BCG), em Nova 
Iorque, juntamente com Ivan Cher-
mayeff e Tom Geismar. Em 1960, dei-
xou a BCG, e mudou-se para Londres, 
para trabalhar como director de arte 
da J.Walter Thompson e posteriormen-
te na McCann Erickson. Foi o responsá-
vel pelo design da sequência de crédi-
tos para o filme de James Bond, From 
Russia with love (1963), hoje recordado 
como um clássico. Depois deste tra-
balho juntou-se à companhia de pro-
dução de filmes de David Cammell 
e Hugh Hudson, onde desenhou os 
créditos para o filme Goldfinger (1964). 
Para o Midland Bank, criou também 
dois anúncios comerciais que envol-
viam tipos em movimento, igual-
mente inovadores. Para a Pirelli, criou 
também o filme promocional The tor-
toise and the hare.
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C

Campbell, Ken (n. 1939) · Designer inglês 
que trabalha na área de impressão, 
pintura e mais recentemente em es-
cultura e grafismos por computador. 
Os 20 livros que publicou desde 1978, 
reúnem reflexões sobre as artes e os 
ofícios. É responsável pelo seu texto, 
pelo seu design e imprime os seus 
livros em tipografia, com algumas 
gravuras e impressões em relevo oca-
sionais, tudo feito manualmente. Os 
seus trabalhos estão representados 
em inúmeras colecções públicas e pri-
vadas em Inglaterra, na América e na 
Alemanha. As exposições em que par-
ticipou, incluem uma individual dos 
seus livros e trabalhos relacionados, 
na New York Public Library, em 1994, 
outra individual no Gutenberg Museu-
min Mainz, na Alemanha, na Primave-
ra de 1995,  uma retrospectiva do seu 
trabalho no Yale Centre for British Art 
em 1996,  e outra na Herzog-August 
Bibliothek em Wolfenbüttel, na Alema-
nha, em 2001.

Collins, Jeanette · Estudou artes gráficas 
na Central School of Arts & Crafts, onde 
teve como professores Colin Forbes 
e Alan Fletcher. Concluiu o curso em 
1960, e começou a sua carreira como 
assistente de Tom Wolsey na revista 
Town. O tempo com Wolsey e Denis 
Curtis (o gestor de produção) estabe-
leceu os padrões, segundo os quais 
iria gerir a sua futura carreira. Em 

1962, a companhia adquiriu uma re-
vista de notícias chamada Topic, e ela 
foi nomeada sua directora de arte. 
Em 1963, tornou-se parte dos directo-
res de arte do grupo de revistas The 
Illustrated London News. E, em 1965, 
tornou-se directora de arte da revista 
London Life, onde trabalhou com Da-
vid Hillman. Redesenhou o The Times 
em 1970, e os seus 12 anos ao serviço 
deste jornal foram o seu período mais 
criativo. Foi premiada diversas ve-
zes com o lápis de prata da D&AD, e, 
em 1980, foi consultora de design da 
Sua Alteza Real The Aga Khan, altura 
em redesenhou também o The Nation 
Newspaper.

Conran, Terence (n. 1931) · Estudou na 
Bryanston School, em Dorset e na Cen-
tral School of Arts & Crafts, têxteis e 
outros materiais. A sua primeira ex-
periência profissional foi no Festival 
of Britain. Abandonou a Central para 
trabalhar na firma de arquitectura de 
Dennis Lennon, e fundou o seu pró-
prio estúdio em 1956. Em 1964 abriu 
a primeira Habitat, em Chelsea, junta-
mente com a sua terceira mulher, Ca-
roline Herbert. Em meados de 80, ex-
pandiu a Habitat, que se converteu no 
grupo de empresas Storehouse plc, que 
incluía a Mothercare e a Heals. As suas 
últimas empresas retalhistas  incluí-
am a Conran Shop e FSC-certified wood 
furniture maker, e Benchmark Furniture, 
que fundou juntamente com Sean Su-
tcliffe em 1983. Escreveu e publicou 
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vários livros, particularmente sobre 
design de interiores.

Cooper, Austin (1890-1964) · Nasceu no 
Canadá e estudou na Cardiff School of 
Art (1903), no Allan-Frazer Art Colle-
ge (1906-1910) e na City Guilds Scho-
ol (1910). A sua carreira como artista 
comercial começou em Montreal, no 
Canadá, tendo-se mudado, depois da 
Primeira Guerra Mundial, para Lon-
dres, onde recebeu, em 1922, a sua 
primeira encomenda para conceber 
o primeiro, de muitos cartazes para o 
London Underground. Tornou-se graças 
a estas encomendas um dos mais des-
tacados designers de cartazes em In-
glaterra. Foi o primeiro director (1937-
40) da Reimann School of Commercial 
and Industrial Art. Abandonou a sua 
carreira como designer de cartazes em 
1943, para se dedicar a tempo inteiro à 
pintura, fazendo a sua primeira expo-
sição individual em 1948, na London 
Gallery. O seu livro Making a poster, foi 
publicado pela Studio em 1939. 

Costa, Daciano da (1930-2005) · Foi ar-
quitecto, pintor, designer e profes-
sor. Iniciou a sua actividade em 1947, 
tendo estabelecido atelier próprio em 
1959. Colaborou com a Metalúrgica da 
Longra e, em 1974, fundou a empresa 
Risco. Em 1977, começou a exercer ac-
tividade como professor, no Departa-
mento de Arquitectura da Escola Su-
perior de Belas Artes de Lisboa, tendo 
sido nomeado professor catedrático 

do Departamento de Arte e Design 
da Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade Técnica de Lisboa, em 1992. 
Em 2002 foi coordenador científico 
do primeiro Curso de Mestrado em 
Design da Faculdade de Arquitectu-
ra. Criou interiores para o Coliseu dos 
Recreios, o Centro Cultural de Belém, o 
Paços do Concelho de Lisboa, a Bibliote-
ca Nacional, a Casa da Música e o mo-
biliário dos Auditórios da Reitoria da 
Cidade Universitária de Lisboa.

Crosby, Theo (1925-1994) · Foi arquitec-
to, editor, escritor e escultor, e esteve 
comprometido com o desenvolvi-
mento do design ao longo de quatro 
décadas. Foi uma das primeiras vo-
zes críticas em relação ao urbanismo 
moderno. Hoje é recordado essencial-
mente como parceiro da Pentagram, 
e como arquitecto responsável pela 
reconstrução do Shakespeare’s Globe, 
em Londres. Foi também uma das pri-
meiras vozes críticas do modernismo, 
contudo o seu papel como éminence 
grise, na arquitectura e no design in-
glês, entre 1950 e 1990, ajudou a pro-
duzir amplas mudanças culturais.

Crouwel, Wim (n. 1928) · Desempenhou 
um papel importante na consolidação 
da filosofia e orientação da firma mul-
tidisciplinar Total Design. No início 
dos anos 50, teve contactos directos 
com os designers suíços que criaram 
o Estilo Tipográfico Internacional. A fi-
losofia de design de Crouwel era me-
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nos enfática quanto à forma universal 
e aos formatos padronizados, vendo 
o designer como um solucionador 
de problemas objectivos, por meio 
da pesquisa e análise, tendo simpli-
ficado a mensagem e os meios de a 
transmitir. Acredita que a profusão 
de mensagens tipográficas na socie-
dade contemporânea exige clareza e 
simplicidade. Crouwel alcançou um 
minimalismo notável, impregnado de 
espírito estético.

D

Daulby, George (1928-2005) · Estudou na 
Chiswick County School, e posterior-
mente design de interiores na Twicke-
nham Art school. Em 1948, depois de 
ter cumprido dois anos de serviço mi-
litar, estudou na Saint Martin’s School 
of Art, e a partir de 1950, na Central 
School of Arts & Crafts, intercalando 
os seus estudos com o trabalho em 
diversas agências de publicidade. 
Em 1953 retornou à Central para es-
tudar tipografia, percebendo que esta 
representava a fundação estrutural 
do design gráfico, e foi um dos co-
-fundadores da BDMW Associates. Os 
projectos de Daulby incluíam cartazes 
para a Sadler’s Wells, catálogos para a 
Interiors International, bem como inú-
meras capas de livros para a Penguin 
Books e diversas capas para discos.

E

Eckersley, Tom (1914-1997) · Foi um desig-
ner gráfico e professor de design in-
glês, cuja formação artística começou 
em 1930, na Salford Art School, onde 
as suas competências rapidamente 
foram reconhecidas e premiadas com 
a Heywood Medal for Best Student. Em 
1934, mudou-se para Londres, com 
a intenção de se tornar designer fre-
elance de cartazes. Neste processo 
foi acompanhado por Eric Lombers 
(1914-1978), um colega e futuro cola-
borador no design de cartazes. Mais 
tarde, referiu os artistas de cartazes 
A. M. Cassandre e Mcknight Kauffer, 
como as suas grandes influências. 
Ensinou design de cartazes na West-
minster Shool of Art, de 1937 a 1939, e 
em 1954, juntou-se à London School of 
Printing, onde estabeleceu os primei-
ros bacharelatos em Design Gráfico 
em Inglaterra.

F

Facetti, Germano (1926-2006) · Foi desig-
ner gráfico e responsável pelo sector 
de design da Penguin Books, entre 
1961 e 1971. Nasceu em Milão, e foi 
preso por colar cartazes anti-fascistas 
nas paredes, tendo, por isso sido de-
portado para o campo de concentra-
ção de Mauthausen, onde foi obriga-
do a fazer trabalhos forçados, e onde 
conheceu Ludovico Belgiojoso, que 
o convidou mais tarde para se juntar 
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ao seu estúdio em Milão. Mudou-se 
para Londres no princípio dos anos 
50, onde frequentou as aulas de tipo-
grafia experimental de Edward Wri-
ght, na Central School of Arts & Crafts. 
No final dos anos 50, tornou-se direc-
tor de arte da Aldus Books, ao mesmo 
tempo que trabalhava como designer 
de interiores, tendo trabalhado bre-
vemente em Paris. Desempenhou um 
papel instrumental no redesenho dos 
livros da Penguin, introduzindo a fo-
tocomposição, a “Grelha de Marber,” 
a impressão offset e a fotografia nas 
capa dos livros da editora. Depois de 
sair da Penguin, em 1972, trabalhou 
brevemente com a editora Mondadori, 
na sua nativa Itália.

Fletcher, Alan (n. 1931) · Estudou na Cen-
tral School of Arts & Crafts, no Royal 
College of Art, e na Yale University 
School of Art. Depois de trabalhar 
como freelance nos EUA, no final dos 
anos 50, retornou a Londres, onde co-
-fundou em 1962, a Flectcher/Forbes/
Gil, cujos clientes incluíram a Penguin 
Books, a Pirelli, a Cunard, a BP e a Oli-
vetti. Em 1972, foi um dos fundadores 
da parceria de design Pentagram,  e os 
seus programas de design incluíram 
a Reuters, o Victoria & Albert Museum, 
a Lloyd’s of London, a Daimler Benz, 
Arthur Andersen e a ABB. Em 1992 
abandonou a Pentagram para fundar o 
seu próprio estúdio, trabalhando para 
a revista Domus, o London Transport, a 
Shell, a Toyota e a Phaidon. Em 1973, foi 

presidente da D&AD, e, entre 1982-
85, presidente da Alliance Graphique 
Internationale. Tem um doutoramen-
to honorífico atribuído pela Kingston 
University, e foi co-autor dos livros, 
Graphic design: visual comparisons 
(1963), A sign systems manual (1970), e 
Identity kits (1971) e autor de The art of 
looking sideways (2006).

Forbes, Colin (n. 1928) · Estudou na Cen-
tral School of Arts & Crafts, antes de 
iniciar a sua carreira como assistente 
de Herbert Spencer. Entre 1958 e 1961, 
foi responsável pelo Departamento 
de Design da Central. Em 1962, co-
fundou a Fletcher/Forbes/Gill, junta-
mente com Alan Fletcher e Bob Gill. 
Os seus clientes incluíram a Pirelli, a 
Cunard, a Penguin Books, a BP e a Oli-
vetti. Em 1972, com alguns parceiros 
adicionais renomearam-se Pentagram, 
onde desempenhou um papel central 
no desenvolvimento da inovadora 
estrutura da companhia. Mudou-se 
para Nova Iorque em 1978, para abrir 
uma sucursal da Pentagram, nos EUA. 
Em 1977, partilhou com Alan Fletcher 
o prémio principal da D&AD pelas 
suas contribuições para o design.

G

Games, Abram (1914-1996) · Conhecido 
pelo design de cartazes e pela sua con-
tribuição importante para o design de 
informação. Ao longo da sua carreira 
de 60 anos, foi responsável pela cria-
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ção de algumas das mais duradouras 
imagens produzidas em Inglaterra. 
Produziu  centenas de cartazes, selos, 
capas para livros e emblemas, incluin-
do o do Festival of Britain (1951), o da 
BBC Television (1953). Entre os seus ou-
tros cliente estiveram a British Arways, 
o Finacial Times, a Guiness, a Shell e o 
London Transport. Durante a Segunda 
Guerra Mundial foi nomeado artista 
oficial de cartazes de guerra, tendo 
produzido mais de cem. Foi um dos 
mais inovadores e importantes desig-
ners do séc. XX.

Gardner, James (1907-1995) · Foi um dos 
mais imaginativos designers do pós-
-guerra, e é conhecido sobretudo pelo 
seu trabalho em matéria de design de 
exposições, onde aplicou as suas ca-
pacidades numa enorme variedade 
de contextos, desde a ilustração a ou-
tros projectos. A sua carreira incluiu 
projectos como a exposição Britain can 
make it, o Festival of Britain, a contri-
buição britânica para a Brussels World 
Fair, em 1958, entre outros

Garland, Ken (n. 1929) · Estudou design 
na Central School of Arts & Crafts, no 
princípios dos anos 50. Foi director 
de arte da revista Design, publicada 
pelo Council of Industrial Design, entre 
1956-62, altura em que saiu para esta-
belecer o seu próprio estúdio, a Ken 
Garland & Associates, tendo começado 
no mesmo ano uma associação com a 
Campaign for Nuclear Disarmament. Em 

1964 publicou o manifesto First Things 
First. Desenhou programas de iden-
tidade corporativa para o produtor 
de brinquedos James Galt, para a Race 
Furniture, a Butterley Brick Company e 
a Barbour índex. O seu estúdio envol-
veu-se ainda no design de jogos para 
crianças. É uma personalidade in-
fluente em matéria de ensino e pales-
trante em inúmeras escola britânicas. 
É autor de Graphics handbook (1966), 
Illustrated graphics glossary (1980), Gra-
phics, design and printing terms (1989), 
e de A word in your eye (1996), uma co-
lectânea dos seus artigos.

Gerstner, Karl (n. 1930) · Estudou na Basel 
Gewerbschule, com Armin Hofmann 
e Markus Kutter, e mais tarde traba-
lhou brevemente sob a orientação de 
Max Schmidt. Demarcou-se pela sua 
abordagem flexível da grelha, que 
era fundamental para o Estilo Suíço, e 
ainda pela sua promulgação do texto 
não justificado e alinhado à esquerda. 
Em 1958, juntou-se a Kutter, para de-
senhar o livro com formato quadrado 
Geigy Heute (Geigy Hoje), um dos dois 
volumes que foram produzidos para 
celebrar o bicentenário da empresa. 
Concebido utilizando texto alinhado 
à esquerda, e a fonte Akzidenz Grotesk, 
este livro providenciou um dos exem-
plos mais interessantes que o Swiss 
Style alguma vez produziu. Em 1959, 
com Kutter, estabeleceu aquela que 
viria a ser a GGK, uma das agências 
de publicidade mais importantes dos 
anos 60.



A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior A praxis e a teoria no design gráfico de Robin Fior9

Gill, Bob (n. 1931) · Foi um ilustrador e de-
signer gráfico americano, que estudou 
na Philadelphia School of Art (1948-51), 
na Pennsylvania Academy of Fine Arts 
(1951) e no City College of New York 
(1952-55). Depois de ter completado 
os estudos, tornou-se profissional de 
design gráfico em Nova Iorque. Em 
1960, mudou-se para Inglaterra para 
trabalhar na agência de publicidade 
Charles Hobson. E, em 1962, Juntamen-
te com Alan Fletcher e Colin Forbes, 
estabeleceu o estúdio de design Fle-
tcher/Forbes/Gill, o precursor da Pen-
tagram. Em 1963, 100.000 cópias do 
livro feito em parceria pelos três, Gra-
phic design: visual comparisons, foram 
vendidas. Eles ajudaram a fundar a 
D&AD, e abriram um segundo estú-
dio em Geneva. Em 1967, Gill aban-
donou a parceria, para trabalhar como 
designer independente, e para ensi-
nar, fazer filmes e livros infantis. Em 
1975 retornou a Nova Iorque, onde 
foi eleito New York Art Directors Hall of 
Fame em 1991, e a D&AD, premiou-o 
com o Lifetime Achievement Award.

Gray, Milner (1899-1997) · Foi um pioneiro 
gráfico, que nasceu num contexto mar-
cado pelo movimento Arts & Crafts, e 
um dos poucos capazes de preencher 
as lacunas entre o movimento e o de-
sign computorizado de hoje. Ao longo 
da sua carreira manteve-se leal à éti-
ca do movimento e ao seu profundo 
respeito pelos ofícios e os materiais. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, 

Frank Pick, do London Transporte, 
convidou-o para se juntar à equipa de 
exposições do Ministério da Informação, 
onde adquiriu rapidamente uma boa 
reputação. Enquanto trabalhava para 
o ministério, ele percebeu o papel cru-
cial que o design podia desempenhar 
na regeneração da indústria inglesa, 
e depois da guerra decidiu fundar a 
Design Research Unit, para aconselhar, 
tanto o estado como o sector privado. 
Os seus projectos variaram entre a si-
nalização do Festival of Britain, a iden-
tidade corporativa da Unilever, da ICI, 
e da British Rail, embalagem para a 
Courage e interiores.

Gray, Nicolete (1911-1997) · Foi uma es-
tudiosa em arte e um expoente maior 
em caligrafia. Era a filha mais nova do 
poeta, dramaturgo e estudioso de arte, 
Laurence Binyon, e da escritora, edito-
ra e tradutora Cicely Margaret Pryor 
Powell. Em 1933, casou com Basil 
Gray, de quem teve cinco filhos, dois 
rapazes e três raparigas. Frequentou 
a St. Paul’s School, onde ganhou uma 
bolsa para ler poesia no Lady Marga-
ret Hall em Oxford, em 1929. Em 1936 
foi curadora da exposição itinerante, 
Abstract and Concrete, a primeira mos-
tra de arte abstracta e do trabalho de 
Piet Mondrian em Inglaterra. Os seus 
livros incluem Nineteenth century or-
namented typefaces (1938) e A history of 
lettering (Phaidon, 1976).
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H

Hall, Stuart (n. 1932) · É um teórico cultu-
ral e sociólogo que nasceu na Jamai-
ca, mas que vive e trabalha no Reino 
Unido desde 1951. Juntamente com 
Richard Hoggart e Raymond Willia-
ms, foi uma das figuras fundadoras 
da escola de pensamento conhecida 
como British Cultural Studies ou como 
The Birmingham School of Cultural Stu-
dies. Nos anos 50 e 60, depois de tra-
balhar na Universities and Left Review, 
juntou-se a E. P. Thompson, Raymond 
Williams e outros para fundar a New 
Left Review. 

Harling, Robert (1910-2008) · Foi editor 
e escreveu para a revista Typography, 
um magazine revolucionário que esta-
beleceu novos padrões para o design 
dos materiais impressos. Desenhou 
tipos para a fundição Stephenson Blake, 
em Sheffield, para a qual produziu 
novas fontes display, como a Chisel, a 
Playbill, a Keyboard, a Tea Chest, entre 
outras, num novo e moderno estilo 
Vitoriano. Com o seu amigo de lon-
ga data, James Shand, impressor e 
patrocinador da revista Typography, 
lançou um novo jornal, Alphabet and 
Image (1946-48), que mais tarde se 
tornou Image (1949-52). A parceria fe-
liz com James Shand e a Shenval Press 
continuou, e, para além de consultor 
tipográfico do Sunday Times, e da Ste-
phenson Blake, tornou-se consultor de 
design do The Financial Times, e, em 

1947, redesenhou Time and Tide para a 
Lady Rhondda. 

Hawkey, Raymond (n. 1930) · Concluiu o 
curso no Royal College of Art, em 1953. 
Ganhou um concurso de talentos da 
Vogue, e juntou-se a Condé Nast, pri-
meiro como director de arte do seu 
departamento promocional, e depois 
como director de arte das revistas afi-
liadas da Vogue. Entre 1959 e  1964, foi 
director de design do Daily Express, 
onde introduziu painéis gráficos ilus-
trados nas novas páginas tipo revista. 
Outros jornais rapidamente adop-
taram esta técnica. A sua inovadora 
capa para a novela de Len Deighton, 
intitulada The ipcress file (1962), onde 
utilizava uma natureza morta fotográ-
fica, para sugerir narrativa, foi bastan-
te influente. Outras capas se seguiram 
para Deighton, e, em 1964, tornou-se 
director de arte do The Observer, e a 
sua primeira novela, Wild card, foi 
publicada em 1974. Desde então, tra-
balhou como designer gráfico, como 
consultor de design e autor.

Henrion, F. H. K. (1914-1990) · Estudou 
em Paris com Paul Colin, onde se fa-
miliarizou com os cartazes de A. M. 
Cassandre. Emigrou para Inglaterra 
em 1939, onde trabalhou em agências 
de publicidade e editoras e onde foi 
director de arte das revistas Contact e 
Futura. O trabalho de Henrion era fa-
miliar ao grande público, e nos anos 
60, foi consultor da British Transport 
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Commission e responsável pela identi-
dade corporativa da British Olivetti e 
outras indústrias. Foi um respeitável 
orador, presidente da AGI, e metre da 
Faculty of RDI (Royal Designer for Indus-
try), entre 1972-1973. Foi um professor 
influente, ensinou no Royal College of 
Art, e na London School of Printing. Em 
1982, tornou-se consultor da Henrion, 
Lund and Schmidt, especialistas em 
identidade corporativa. Introduziu o 
conceito de identidade corporativa, 
tanto em Inglaterra como na Europa.

Hillman, David (n. 1961) · Tirou o curso 
na London School of Printing, e entre 
1966-68 trabalhou como designer do 
Sunday Times Magazine. Em 1968, jun-
tou-se aos directores de arte da revis-
ta Nova, onde se veio a tornar editor-
-adjunto. Em 1975 estabeleceu o seu 
próprio estúdio, com uma encomenda 
para desenhar um novo jornal diário 
francês, o Le Matin de Paris. Desde que 
se tornou parceiro da Pentagram, em 
1978, continuou a trabalhar em design 
editorial, identidade corporativa, si-
nalética e em projectos de embalagem. 
Em 1988, Peter Preston, então editor 
de The Guardian, contratou-o para re-
desenhar o jornal e lhe conferir uma 
aparência mais europeia. Com este 
projecto ganhou diversos prémios e o 
trabalho foi exibido em inúmeras par-
tes do mundo.

Hofmann, Armin (1920-2011) · Em 1947 
começou a leccionar design gráfico na 

Escola de Design da Basileia, depois de 
concluir a sua formação em Zurique 
e trabalhar como director gráfico em 
vários estúdios. No mesmo ano em 
que começou a ensinar, abriu o seu 
próprio atelier de design, juntamente 
com a sua mulher, Dorothea. Os seus 
trabalhos exibiam conhecimentos es-
téticos profundos e um amplo enten-
dimento da forma, que aplicou tanto 
no seu ensino como na sua prática. 
Com o passar do tempo desenvolveu 
uma filosofia de design, onde substi-
tuiu as ideias pictóricas tradicionais 
por uma estética modernista. Hof-
mann trabalhou em diversas áreas, 
projectando cartazes, anúncios e lo-
gótipos, bem como outros materiais. 
Os seus projectos ambientais, que as-
sumiam a forma de letras ou formas 
abstractas baseadas em letras, eram 
frequentemente gravados em concre-
to moldado. Em 1965, publicou Gra-
phic design manual, onde apresentava a 
aplicação dos princípios elementares 
do desenho ao design gráfico.

Hollis, Richard (n. 1934) · Estudou arte e 
tipografia na Chelsea School of Art, na 
Wimbledom School of Art e na Central 
School of Arts & Crafts. A partir de 1958 
ensinou litografia e design no London 
College of Printing e na Chelsea School 
of Art. No princípio dos anos 50 tra-
balhou em Paris, e entre 1964-66, foi 
responsável pelo Departamento de 
Design do West of England College of 
Art, em Bristol, e durante seis anos 
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professor na Central School of Art & 
Design. Entre 1966-68, foi director de 
arte da revista New Society, e nos anos 
70 desenhou livros para a Pluto Press. 
Em 1963 foi designer do jornal trimes-
tral Modern Poetry in Translation, e, em 
duas fases (1970-72 & 1978-83), pro-
duziu materiais promocionais e catá-
logos para a Whitechapel Art Gallery. É 
autor de Graphic design a concise history 
(1994) e de Swiss graphic design: the ori-
gins and growth of an international style, 
1920-1965 (2006).

House, Gordon (1932-2004) · Entre 1947-
50 estudou na Luton School of Art, em 
Bedfordshire, e na St. Albans School of 
Art, em Hertfordshire. Durante o prin-
cípio dos anos 50, depois de concluir 
os estudos em arte, começou a traba-
lhar como assistente do escultor, The-
odore Kern. Passava também algum 
do seu tempo num estúdio de publici-
dade, onde adquiriu competências na 
área da tipografia e do design gráfico. 
Em 1952 recebeu um convite para ser 
o designer da Imperial Chemical Indus-
tries Plastics Division, onde se mante-
ve até 1959. Depois desta experiência 
trabalhou dois anos como designer 
gráfico da Kynoch Press, em Londres. 
Em 1961, começou a trabalhar em casa 
como designer e tipógrafo indepen-
dente, actividade que suplementava 
com o ensino em part-time em escolas 
de arte, nos arredores de Londres. Em 
1964, dedicou-se inteiramente ao tra-

balho, como designer e como artista, 
no seu próprio estúdio. 

J

Johnston, Edward (1872-1944) · Foi um 
professor e calígrafo inglês, que exer-
ceu uma influência considerável na 
tipografia e caligrafia do séc. XX, em 
particular no seu país natal e na Ale-
manha. É visto como o responsável 
pelo moderno revivalismo da cali-
grafia. Johnston, cujo pai era um ofi-
cial escocês, foi para Inglaterra ainda 
criança, tendo recebido inicialmen-
te a sua educação em casa. Depois 
de estudar medicina na University of 
Edinburgh, em 1898, mudou-se para 
Londres, onde começou a estudar ma-
nuscritos medievais na British Library, 
executando algumas encomendas ca-
ligráficas. Ensinou na Central Schoolf 
of Arts and Crafts, onde influenciou o 
designer de tipos e escultor Eric Gill, 
e depois no Royal College of Art, onde 
inspirou inúmeros alunos. É, também, 
conhecido por ter criado a fonte sem 
serifas Johnston Sans, utilizada pro-
fusamente nsa identidade do London 
Underground, até ter sido redesenhada 
nos anos 80. Redesenhou também o 
famoso símbolo circular da compa-
nhia.

K

Kauffer, McKnight (1890-1954) · Nasceu 
na América e tornou-se notado pelo 
seu design gráfico vanguardista e 
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pelos seus cartazes, especialmente 
em Inglaterra. Mudou-se para o Rei-
no Unido quando a Primeira Guerra 
Mundial começou, e lá se manteve 
ao longo de praticamente toda a sua 
carreira. Hoje é conhecido sobretudo 
pelos 140 cartazes que produziu para 
o London Underground, posteriormen-
te London Transport. Os seus cartazes 
apresentavam estilos diversos, mos-
trando alguns, influências abstractas, 
incluindo do futurismo, cubismo e 
vorticismo, enquanto outros invo-
cavam influências impressionistas. 
Criou cartazes para a Shell Oil e outros 
clientes comerciais, e ilustrou livros e 
capas de livros. Regressou a Nova Ior-
que em 1940, onde tentou arranjar tra-
balho em publicidade. Teve que lutar 
nesta competitiva esfera, até ser abor-
dado para fazer uma série de cartazes 
para a American Airlines, em 1947.

Kidron, Michael (1930-2003) · Nasceu na 
África do Sul, no seio de uma família 
sionista, e tornou-se o principal teóri-
co do Socialist Review Group, ao qual 
se juntou depois de ter emigrado para 
Inglaterra. Foi editor e escritor de vá-
rias publicações do grupo ao longo 
dos anos, – nomeadamente algumas 
das quais Robin foi o responsável 
pelo seu design.  Ligado à Pluto Press, 
desde o princípio dos anos 70, os seus 
talentos expandiram-se em trabalhos 
como State of the world atlas e The war 
atlas (com Dan Smith). Manteve-se 
um marxista empenhado em mudar 

o mundo, e como tal, entendia a ne-
cessidade de desenvolver um enten-
dimento teórico sobre como o mundo 
funcionava, em ordem de o mudar.

King, David (n. 1943) · Designer, fotógra-
fo, editor, investigador e autor. Estu-
dou design gráfico na London School 
of Printing, onde teve como professor 
Robin Fior. Como director de arte do 
Sunday Times Magazine, entre 1965 
e 1975, colaborou com o director de 
arte Michael Rand na criação da nova 
linguagem cinética do suplemento 
colorido. Em meados de 70, come-
çou a desenhar cartazes para organi-
zações como a Apartheid in Practice e 
a National Union of Journalists. O seu 
estilo gráfico, uma mistura de explo-
siva tipografia sem serifas, planos só-
lidos de cores vivas e regras enfáticas, 
reformula a linguagem gráfica dos 
construtivistas russos para a Nova 
Esquerda inglesa. A sua colecção de 
fotografias soviéticas, contempla mais 
de um quarto de milhão de imagens, 
que tem utilizado extensivamente 
para as história visuais que escreveu e 
que assinou o design. Estas incluem a 
sua primeira biografia pictórica, com 
Francis Wyndham, Trotsky: a documen-
tary (1972); The great purges (1984); The 
commissar vanishes (1997); Ordinary 
citizens (2003) e Red star over Russia 
(2009).

Kinneir, Jock (1917-1994) · Estudou gravu-
ra Na Chelsea School of Art, entre 1935 
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e 1939. Depois da Segunda Guerra 
Mundial, começou a trabalhar como 
designer de exposições para o Central 
Office of Information, para a Design Re-
search Union, e, em 1956, estabeleceu 
o seu próprio estúdio. Ensinou em 
part-time, na Chelsea School of Art e a 
sua primeira grande encomenda foi a 
sinalética para o aeroporto de Gatwick, 
onde trabalhou com Margaret Calvert, 
que era sua aluna. Juntamente com 
esta designer desenharam muitos dos 
sinais rodoviários utilizados no Rei-
no Unido. O sistema criado tornou-
-se um modelo para a sinalização de 
estradas moderna. Kinneir, ensinou 
também no Royal College of Art, onde 
foi responsável pelo departamento de 
design gráfico durante algum tempo.

Kinross, Robin (n. 1949) · É proprietário 
da Hyphen Press. Depois de concluir 
a licenciatura (1975) e uma pós-gra-
duação (1979), no Department of Ty-
pography & Graphic Communication da 
University of Reading, começou a fazer 
tipografia para trabalhos editoriais e 
a escrever sobre esta disciplina. Em 
1982, mudou-se para Londres, onde 
trabalhou para a Pluto Press, e come-
çou a escrever com assiduidade, es-
pecialmente para a revista Blueprint. 
Quando o seu livro, Modern typogra-
phy, foi publicado em 1992, tal assi-
nalou o seu envolvimento a tempo 
inteiro na Hyphen Press, função que 
ainda hoje exerce, e onde  continuou a 

escrever e a publicar livros seus sobre 
design.

L

Lissitzky, El (1890-1941) · Pintor, arquitec-
to, designer gráfico e fotógrafo. Foi um 
visionário que influenciou profunda-
mente o curso do design gráfico. Aos 
19 anos, depois da sua candidatura ter 
sido rejeitada pela Academia de Artes 
de Petrogado, em virtude do preconcei-
to contra judeus, estudou engenharia 
e arquitectura em Darmestádio, na 
Alemanha. Em 1919 integrou o corpo 
docente da Escola de Arte de Vitebsk, 
onde foi influenciado por Malevich. 
Em 1921 viajou por Berlim e pela Ho-
landa, onde travou contacto com o De 
Stijl, a Bauhaus e os Dadaístas. O perí-
odo em Berlim permitiu que dissemi-
nasse a mensagem construtivista, por 
meio de frequentes visitas à Bauhaus, 
artigos importantes e conferências. 
Entre as seus projectos mais influen-
tes encontra-se o design do livro, Die 
Kunstimen.

Lohse, Richard Paul (1902-1984) · Foi um 
pintor e artista gráfico suíço, e um dos 
mais significativos representantes da 
arte concreta e construtiva. Em 1918 
começou a trabalhar na agência Max 
Dalang, onde adquiriu experiência 
como artista comercial. Em 1930, o seu 
trabalho como artista gráfico, colocou-
-o entre os pioneiros do design gráfico 
moderno suíço. Em 1937, juntamente 
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com Leo Leuppi, co-fundou a Allianz, 
uma associação de artistas modernos 
suíços. Em 1953, publicou o livro, New 
design in exhibitions, e em 1958, fundou 
jutamente com Müller-Brockmann, 
Paul Lohse e Carlo Vivarelli a revista 
Die Neue Grafik. O seu construtivo de-
sign gráfico tornou-o uma referência 
internacional, e um dos grandes pro-
tagonistas do Design Suíço.

M

Maclean, Ruari (1917-2006) · Foi um de-
signer tipográfico inglês, bastante in-
fluente. Nasceu em Newton Stewart 
(Galloway), na Escócia, e estudou na 
Dragon School e no Eastbourne College. 
Foi aprendiz do ofício de impressão 
na Shakespeare Head Press, em Oxford, 
onde trabalhou em edições limitadas 
de livros luxuosos. Treinou o ofício 
na Alemanha e na Edinburgh School 
of Printing, trabalhou na gráfica Wa-
terlow and Sons, em Dunstable (Be-
dfordshire) e na revista The Studio. 
Em 1938 juntou-se à agência J. Walter 
Thompson, tendo mudado mais tarde 
para a Lund Humphries impressores, 
em Bradford (Yorkshire). Profunda-
mente influenciado pelo trabalho de 
Jan Tschichold, visitou-o na sua casa 
na Suíça, pouco depois da Segunda 
Guerra Mundial.

Marber, Romek (n. 1925) · Nasceu na Po-
lónia e mudou-se para Londres, em 
1946. Estudou na Saint Martin’s Scho-
ol of Art (1950-53) e no Royal College of 

Art (1953-56). Entre 1959-67, trabalhou 
para de The Economist, e enquanto 
consultor de design da Penguin Books, 
desenvolveu uma grelha para a série 
Crime, que foi também aplicada, com 
modificações, à série Ficção e aos títu-
los da Pelican. Desenhou mais de 200 
capas para a Penguin, e, em 1964, este-
ve envolvido no lançamento da revis-
ta a cores do The Observer, acabando 
por se tornar seu consultor de design. 
Entre os seus outros clientes estive-
ram a Balding & Mansell, a Consumer 
Association, a BP, a BBC, a Nicholson 
Publications, a Hodder & Stoughton, e 
as revistas New Society, Queen e Town. 
Ensinou na Saint Martin’s School of 
Art, no London College of Printing, e no 
Royal College of Art, e foi ainda respon-
sável pelos Departamentos de Design 
do Hornsey College of Art (1967-73) e 
do Middlesex Polytechnic (1973-90).

Matos, Maria Helena (n. 1924) · Licencia-
da em escultura pela Escola Superior de 
Belas Artes, e bolseira da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, numa especializa-
ção em vidro. Foi também designer na 
Fábrica-Escola Irmãos Stephens (1969) e 
directora do Núcleo de Arte e Arquitec-
tura Industrial do Instituto Nacional de 
Investigação Industrial.

Mayhew, George (1921-1974) · Começou a 
sua carreira numa oficina de serigra-
fia, aos 14 anos de idade, e depois de 
trabalhar sete anos na Stuart’s Adverti-
sing Agency, estabeleceu o seu próprio 
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estúdio. Em 1960, co-fundou a BDMW 
Associates, juntamente com Derek Bir-
dsall, George Daulby e Peter Wild-
bur. Foi consultor de design do cine-
ma Paris Pullman, do Joan Littlewood’s 
Theatre Workshop, do Daily Telegraph, e 
designer gráfico da BBC1 e BBC2. Os 
seus cartazes para a Royal Shakespeare 
Company eram exemplos de uma cla-
ra e expressiva comunicação. Ensinou 
na Central Shool of Arts & Crafts, no 
Watford Technical College e na Chelsea 
School of Art.

McLaren, Ian · É um designer bem esta-
belecido na indústria do design, que 
produziu cartazes notáveis para vá-
rios movimentos de protesto, incluin-
do a Campaign for Nuclear Disarma-
ment. Entre 1957 e 1960, estudou na 
London School of Printing, e trabalhou 
depois para a Braun em Frankfurt, e 
para a Ahrend em Amesterdão, antes 
de regressar a Londres. Em Londres 
foi assistente de Richard Hollis e, em 
virtude desta proximidade, começou 
a fazer cartazes para a CND, para 
quem trabalhou durante um período 
de quatro anos. O trabalho desenvol-
vido para a CND estava associado a 
eventos específicos, por exemplo a 
três das marchas entre Londres e Al-
dermaston, para as quais desenvol-
veu os cartazes que foram mostrados 
no London Underground e pelos pro-
testantes durante os eventos. Como o 
London Transport não aceitava imagens 
políticas, o design tinha, regra geral, 
imagens abstractas.

Munari, Bruno (1907-1998) · Foi um artis-
ta e designer italiano, que contribuiu 
para o desenvolvimento de diversos 
campos das artes visuais (pintura, 
escultura, cinema, design industrial 
e gráfico) inclusivamente no que diz 
respeito a outros tipos de arte (litera-
tura, poesia, didáctica), e com inves-
tigação sobre temas como o jogo, a 
infância e a criatividade. Em 1927 co-
meçou a seguir o trabalho de Marinet-
ti e o movimento futurista, mostrando 
o seu trabalho em várias exposições.  
Três anos mais tarde associou-se a Ric-
cardo Castagnedi (Ricas), com quem 
trabalhou como designer gráfico até 
1938. Desenhou, em 1935-1936, uma 
capa para La Rivista Illustrata del popo-
lo d’Italia, suplemento do jornal dirigi-
do por Mussolini, Il popolo d’Italia. De 
1939 a 1945 trabalhou como designer 
gráfico para o editor Mondadori, e 
como director de arte da revista Tem-
po. Ao mesmo tempo começou a criar 
livros para crianças, originalmente 
pensados para o seu filho Alberto. Em 
1948, Munari, Gillo Dorfles, Gianni 
Monnet e Atanasio Soldati, fundaram 
o movimento de Arte Concreta. Após 
a Segunda Guerra Mundial dedicou-
-se também ao desenho industrial. 
Após 1949 começou a investigar a 
teoria da Gestalt, e, em 1930, experi-
mentou inovações radicais em design 
gráfico e tipografia.
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N

Nagy, Lázló Moholy (1895-1946) · Desig-
ner, fotógrafo, pintor e professor (no-
meadamente na Bauhaus), de origem 
húngara. Foi influenciado pelo cons-
trutivismo russo e trouxe essa influ-
ência para a Bauhaus, onde se tornou 
o braço-direito de Walter Gropius, 
por tal como ele ser defensor da inte-
gração entre o design, a indústria e a 
tecnologia. Em 1937, mudou-se para 
Chicago, para dirigir a New Bauhaus.

Neuburg, Hans (1904-1983) · Foi um de-
signer gráfico e fotógrafo, que se tor-
nou um dos principais expoentes da 
Escola Suíça. Iniciou a sua actividade 
profissional em 1930, como redactor, 
e, em 1939, projectou o pavilhão para 
a exposição nacional que teve lugar 
na cidade de Zurique. No mesmo pe-
ríodo iniciou actividade como críti-
co de arte, no diário Dietat. Em 1958, 
fundou com Müller-Brockmann, Paul 
Lohse e Carlo Vivarelli, a revista Neue 
Grafik, da qual foram publicados 18 
números, de Setembro de 1958 a Feve-
reiro de 1965. Os principais objectivos 
da revista eram, divulgar o novo gra-
fismo moderno suíço, comentar tra-
balhos influentes, e funcionar como 
veículo de discussão dos princípios 
espirituais da arte e do design gráfico 
contemporâneo. Em 1963, tornou-se 
vice-presidente da ICOGRADA, ten-
do sido ao mesmo tempo, membro do 

júri em algumas das grandes exposi-
ções de artes aplicadas.

Neurath, Marie (1898-1986) & Otto (1882-
1945) · A equipa do ISOTYPE era en-
cabeçada pela cientista e matemática 
Marie Reidermeister, que convertia 
dados verbais e numéricos compi-
lados por especialistas em estatísti-
ca e investigadores, para a forma de 
layout. Devido às suas origens germâ-
nicas, Otto Neurath e Reidmermeister 
ficaram detidos por algum tempo e 
depois tiveram permissão para conti-
nuar o seu trabalho em Inglaterra. Ca-
saram-se em 1942. O passo importante 
rumo ao desenvolvimento de uma lín-
gua mundial sem palavras, começou 
nos 20, continuou pelos anos 40 e ain-
da hoje exerce uma importante influ-
ência. O conceito de ISOTYPE, envol-
ve o uso de pictogramas elementares 
para transmitir informações. O cria-
dor deste esforço foi o sociólogo de 
Viena Otto Neurath. Este sentia que as 
mudanças sociais e económicas que se 
seguiram à Primeira Guerra Mundial 
exigiam uma comunicação clara para 
ajudar o público a compreender pro-
blemas sociais importantes relativos à 
habitação, à saúde e à economia. Um 
sistema de pictogramas elementares 
para apresentar dados complexos foi 
criado. Originalmente chamado Mé-
todo de Viena, o nome ISOTYPE, foi 
escolhido depois que Neurath se mu-
dou para a Holanda, em 1934. 
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O

Odermatt, Siegfried (n. 1926) · É um desig-
ner suíço autodidacta, que originaria-
mente pretendia ser fotógrafo. Depois 
de trabalhar em alguns estúdios foto-
gráficos voltou-se para o design e a 
tipografia. Após ter trabalhado em di-
versas agências de publicidade, abriu 
o seu próprio estúdio em 1950, onde 
trabalhou para clientes empresariais 
nas áreas de desenvolvimento de mar-
cas, gráficos informativos, anúncios e 
embalagem. Desempenhou um papel 
importante na aplicação do Estilo Ti-
pográfico Internacional à comunicação 
comercial e industrial. Ele combinava 
a apresentação de informações sucin-
tas, eficientes, com uma qualidade 
visual dinâmica, usando fotografias 
simples com drama e impacto. 

P

Palla, Victor (1922-2006) · Em 1939 ingres-
sou na Escola Superior de Belas-Artes de 
Lisboa, tendo vindo a concluir o cur-
so de arquitectura em 1945, na Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto. Entre 
1946 e 1973 teve atelier de arquitec-
tura com Joaquim Bento de Almeida. 
Desta parceria resultou um vastíssimo 
conjunto de obras, como por exemplo 
os primeiros snack-bares de Lisboa (o 
Galeto, o Pique-Nique, o Noite e Dia, o 
Tique-Taque ou a Pam-Pam), múltiplas 
moradias unifamiliares, edifícios de 
escritórios ou de habitação, unidades 

industriais ou edifícios públicos como 
a Escola do Vale-Escuro em Lisboa. Se 
a obra de Victor Palla é importante ao 
nível da arquitectura ou da fotografia, 
não o é menos ao nível do design grá-
fico. Aliando o seu trabalho como edi-
tor ou tradutor à intensa devoção que 
sempre teve pela literatura, acabou 
por ser no grafismo das capas que se 
distinguiu. Com Costa Martins publi-
cou o emblemático livro Lisboa, cidade 
triste e alegre. 

Poynor, Rick · Foi o fundador da revista 
Eye, que editou durante sete anos. 
Colabora regularmente com a revista 
americana Print, e tem escrito sobre 
design, media e cultura visual, nos se-
guintes periódicos: Blue Print, Frieze, 
Domus, I.D., Metropolis, Harvard De-
sign Magazine, Adbusters, The Guardian 
e de The Financial Times. Os seus livros 
incluem: Design without Boundaries 
(1998); Typographica (2001); Obey the 
giant: life in the image world (2001); No 
more rules (2003) e Communincate inde-
pendent British graphic design since the 
sisties (2004). Foi professor visitante 
no Royal College of Art e tem dado pa-
lestras sobre comunicação visual na 
Europa, nos EUA e na Austrália. 

Pick, Frank (1878-1941) · Como respon-
sável pelo London Underground, nos 
anos 10 e 20, e depois London Transport 
nos anos 30, desempenhou um papel 
instrumental no estabelecimento do 
sistema de transportes públicos mais 
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progressista do  mundo, e foi ainda 
exemplar no seu programa de gestão 
de design. Desde o logótipo redondo, 
vermelho, branco e azul, que simbo-
liza o London Underground, desde os 
anos 10, ao mapa diagramático, que 
permitiu aos Londrinos, nos anos 
30, circular com facilidade à medida 
que a rede se expandia, aos cartazes 
publicitários, aos tecidos dos estofos 
criados por artistas famosos, como 
Man Ray e Edward Nash, muitos de-
les imagens conhecidas de Londres, 
foram encomendadas por um só ho-
mem Frank Pick. Apesar de aclamado 
pelo historiador de arquitectura Niko-
laus Pevsner, em 1942, como o maior 
patrono das artes que o séc. XX teve 
em Inglaterra, e como sendo efectiva-
mente o patrono ideal da era, desde-
nhava as honras formais, e recusou-se 
a aceitar um título de Cavaleiro e ou-
tro de Nobre.

R

Reis, Cristina (n. 1945) · Fez o curso de 
pintura na Escola Superior de Belas Ar-
tes de Lisboa, e, em 1960, iniciou forma-
ção em design no ateliê de Daciano 
da Costa, onde trabalhou até 1966 em 
design de interiores. Entre 1966 e 1970 
fez o curso de Arte e Design Gráfico 
no Ravensborne College of Art and De-
sign, em Inglaterra. Regressou a Por-
tugal para a realização da 1.ª Exposi-
ção de Design Português, organizada 
pelo INII, onde trabalhou até 1974. 
Entre 1974-75 fez exposições para a 

indústria, integrando a cooperativa 
DEZ. Em 1975 iniciou a actividade 
de cenógrafa e figurinista no Teatro 
da Cornucópia, com Jorge Silva Melo 
e Luis Miguel Cintra, onde tem sido 
responsável pelos cenários e figurinos 
da quase totalidade dos espectáculos 
realizados, colaborando com inúme-
ros encenadores.

Rodrigues, Sebastião (1929-1997) · Estu-
dou na Escola Industrial Marquês de 
Pombal, mas por dificuldades econó-
micas foi obrigado a abandoná-la, 
começando a produzir trabalhos grá-
ficos para o jornal A Voz. Em 1945 foi 
convidado para trabalhar na Agência 
de Publicidade Artística, e, a partir de 
1948, no atelier de Manuel Rodri-
gues, executou inúmeros trabalhos 
(cartazes, folhetos e estudos de mon-
tras) para o Secretariado Nacional da 
Informação. Realizou trabalhos para 
as Publicações Europa-América, para a 
Verbo, para o Banco de Fomento Nacio-
nal e desenhou inúmeras capas para 
livros. Participou, com os artistas Abel 
Manta, Sttau Monteiro e Cutileiro, en-
tre outros, na revista Almanaque. Foi 
o responsável pelo design gráfico do 
livro O Papel-Moeda em Portugal, que 
se tornou uma das suas obras de re-
ferência. Foi distinguido com vários 
prémios, dos quais se destacam o Di-
ploma de Honra no Cartaz para as Olim-
píadas de Helsínquia em 1952, o pré-
mio na Feira Internacional de Lisboa em 
1962, o Award of Excellence pelo Inter-
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national Council of Graphic Associations, 
em 1991 e a medalha de Grande Oficial 
da Ordem de Mérito do Presidente da 
República, em 1995. 

Rosa, Alda (n. 1936) · Fez o curso de Pin-
tura na Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa, e posteriormente o curso de 
Design Gráfico no Ravensbourne Col-
lege of Art and Design, em Inglaterra, 
como bolseira da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Exerceu funções no Minis-
tério da Indústria (Instituto Nacional de 
Investigação Industrial, Direcção Geral da 
Qualidade, Instituto Português da Qua-
lidade) e, em comissão de serviço, no 
Instituto Cultural de Macau. Fez parte 
da comissão organizadora das primei-
ras exposições de design português, 
em 1971 e 1973, e integrou a Comissão 
Instaladora do Centro Português de De-
sign, como representante do Ministério 
da Indústria. Criou e chefiou o sector 
gráfico do Instituto Cultural de Macau, 
onde esteve de 1987 a 1989. Dedicou-
-se ao design de mobiliário, cenários e 
figurinos para bailado e cinema e ao 
design gráfico para editoras e institui-
ções, sobretudo à elaboração de catá-
logos para grandes exposições. 

S

Sanberg, Willem (1897-1984) · Foi um 
praticante original da Nova tipogra-
fia, depois da Segunda Guerra Mun-
dial, e director do Museu Stedelijk de 
Amesterdão, entre 1945 e 1963. Du-
rante a guerra, na clandestinidade e 

trabalhando para a Resistência, criou 
os seus Experimenta Typographica, 
uma série de experiências tipográfi-
cas com a forma e o espaço. Era um 
investigador, e nas suas composições 
de texto não usava inúmeras vezes 
alinhamentos, e, em virtude de tal, os 
fragmentos das frases eram organiza-
dos livremente nas páginas, com tipos 
ultra-negros ou manuscritos. Rejeita-
va a simetria e gostava de cores pri-
márias claras e contrastes fores, bem 
como matizes moderados e justaposi-
ções subtis.

Saville, John (1916-2009) · Foi um historia-
dor marxista que nasceu na Grécia e 
que depois se mudou para Inglaterra, 
grandemente associado com a Hull 
University, e um dos mais influentes 
escritores sobre a história trabalhis-
ta inglesa, na segunda metade do 
séc. XX. Depois de romper com a sua 
afiliação com o grupo de historiado-
res marxistas do Partido Comunista, 
emergiu como um dos apoiantes do 
grupo de dissidentes do jornal New 
Reasoner, que condenava a interven-
ção soviética na Hungria. Tornou-se 
professor de História Económica na 
Hull University, em 1973, onde ensina-
va desde 1947.

Sewell, John (1926-1981) · Estudou pintu-
ra na Hornsey School of Art & Graphic 
Design e no Royal College of Art. Em 
1954 tornou-se o primeiro designer 
gráfico formado, a trabalhar a tempo 
integral na televisão BBC. A partir de 
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1957, começou a trabalhar como pro-
fissional independente, produzindo 
capas para livros para a Calderbooks e 
a Penguin, e cartazes, sacos de papel 
e outros materiais promocionais para 
a Better Books, a City Bookshop, a Bum-
pus e a Book Society. No final dos anos 
50, e princípios de 60, utilizou cores 
brilhantes e alguns elementos vigoro-
sos e decorativos, com uma liberdade 
expressiva que era então pouco usual 
no design gráfico inglês. Entre os seus 
clientes estivaram também, a revista 
Design e a Shell Chemicals. Em 1960 
escreveu e realizou o pequeno filme 
Everybody’s Nobody, que trouxe algum 
estrelato ao actor Bruce Lacey.

Silva, Sena da (1926-2001) · Foi designer, 
arquitecto, artista plástico, fotógrafo, 
cronista, pedagogo, empresário, e um 
dos principais divulgadores do de-
sign português. Foi docente na Escola 
António Arroio, na Sociedade Nacional 
de Belas Artes, na Escola Superior de Be-
las Artes de Lisboa, na Fundação Ricardo 
do Espírito Santo Silva e no Curso Su-
perior de Arquitectura da Árvore no 
Porto. Ganhou primeiros prémios em 
todos os concursos em que concorreu 
(cartazes, embalagens, pavilhões para 
feiras, pintura). A ele se deve a criação 
do Centro Português de Design, do qual 
foi Presidente entre 1989 e 1994, tendo 
concertado esforços para a construção 
do edifício sede e iniciado a publica-
ção do periódico Cadernos de Design, a 
par da tradução e edição de diversos 

títulos de referência e a realização de 
eventos, colóquios e conferências que 
levaram o design aos mais diversos 
níveis.

Stone, Reynolds (1909-1979) · Estudou em 
Eton e no Magdalene College, em Cam-
bridge, onde se licenciou em história 
em 1930. Um encontro ocasional com 
Eric Gill, no comboio de Londres para 
Cambridge, levou-o a passar uma 
quinzena com Gill, em Piggotts, a gra-
var um alfabeto em madeira. Em 1932 
mudou-se para Tauton, onde passou 
dois anos a trabalhar na empresa de 
impressão Barnicott & Pearce, uma ex-
periência muito diferente do seu tem-
po em Cambridge. Esta experiência 
no mundo da impressão fê-lo perce-
ber que não era o que ele queria fazer 
para o resto da vida, tendo-se depois 
dedicado à gravura, à xilogravura, à 
tipografia e ao design. 

T

Thompson, E. P. (1924-1993) · Foi um his-
toriador, escritor, socialista inglês, 
e activista pela paz. É conhecido 
sobretudo pelo trabalho histórico 
sobre os movimentos radicais ingleses 
do final do séc. XVII e princípios de 
XIX, em particular The making of the 
English working class (1963). Foi um 
dos principais intelectuais do Parti-
do Comunista inglês, e apesar de ter 
deixado o partido em 1956, depois 
da invasão da Hungria pela União 
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Soviética, continuou a ser um histo-
riador dentro da tradição marxista, 
clamando à rebelião contra o estali-
nismo, como pré-requisito para uma 
restauração da confiança comunista 
nas suas perspectivas revolucionárias. 
Desempenhou um papel importante 
na primeira Nova Esquerda inglesa, e 
foi um vociferante crítico, da esquer-
da socialista, contra os governos Tra-
balhistas de 1964-70 e 1974-79.

Thompson, Philip (1928-2007) · Depois 
de cumprir o serviço militar, estudou 
durante quatro anos na Central Scho-
ol of Arts & Crafts. Entre 1953 e 1957, 
trabalhou na agência de publicidade 
W. S .Crawford, e depois como freelan-
cer, antes de estabelecer o seu estúdio 
em 1960. Os seus inúmeros trabalhos 
incluem o design gráfico de exposi-
ções, murais, catálogos, identidade 
corporativa e o design editorial para 
o Sunday Times, o Economist a British 
Rail, e ainda capas para livros para as 
editoras, Heinneman, Methuen e Pen-
guin. Escreveu sobre design, em pu-
blicações como Architectural Review 
e Design, entre outras. Juntamente 
como Peter Davenport, co-escreveu, 
o livro The ABC of graphic clichés, em 
1981 (reeditado como The dictionary of 
visual language). 

Tschichold, Jan (1902-1974) · Estudou ca-
ligrafia na Academy of Graphic Arts e 
na Book Production Trade em Leipzig, 
onde nasceu. Em Outubro de 1925, 

publicou em Typographische Mitteilun-
gen, um artigo intitulado Elementare 
Typographie, e, no mesmo ano, Paul 
Renner, nomeou-o professor de tipo-
grafia e caligrafia na Munich School 
of Master Book Printers. Em 1928, pu-
blicou o livro Die Neue Typographie. 
Através desta publicação, introduziu 
a uma vasta audiência, incluindo im-
pressores, designers, da mesma ma-
neira que a artistas vanguardistas, os 
princípios da Nova Tipografia. Em 
1933, emigrou para a Suíça, depois 
de ter sido preso pelos Nazis. Uma 
vez lá, continuou a praticar e a escre-
ver sobre tipografia. Depois de 1935, 
assistiu-se a um volta-face nas suas 
ideias sobre tipografia e design. Por 
razões de ordem política, Tschichold 
achava agora, que os alemães foram 
demasiado seduzidos pela ideologia, 
e, como consequência desse facto, vol-
tou a defender a tradição como fonte 
de inspiração civilizada e democráti-
ca. Em 1947, graças a um convite do 
famoso editor Allen Lane, mudou-se 
para Inglaterra, para rever o design 
dos livros da Penguin. No final de 
1949, completou o seu trabalho nesta 
editora, e regressou a Basileia. Duran-
te os anos que lhe restaram, continuou 
a pesquisar e a escrever sobre a his-
tória da caligrafia e da tipografia, da 
impressão e do design de livros. Du-
rante os 60 completou uma das suas 
mais importantes encomendas, a fon-
te Sabon.
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U

Updike, D. B (1860-1941) · Foi um impres-
sor e historiador de tipografia ame-
ricano, que nasceu em Providence, 
em Rhode Island. Em 1880, começou 
a trabalhar para a Houghton, Mifflin 
& Company, como moço de recados. 
Trabalhou na Riverside Press, onde ad-
quiriu prática como impressor, mas 
rapidamente se mudou para o design 
tipográfico. Estabeleceu-se sozinho 
em 1893, e em 1896 renomeou a sua 
empresa de Merrymount Press. Inicial-
mente seguia o estilo de William Mor-
ris e da Kelmscott Press, mas a dada 
altura virou a sua atenção para a his-
tória da impressão, nos séculos XVII, 
XVIII e princípios de XIX. E, em 1922, 
publicou Printing types: their history, 
forms and use. Esteve envolvido na Re-
nasceça Tipográfica anglo-americana 
da altura, juntamente com Frederic 
Goudy, Stanley Morison, Bruce Ro-
gers e Theodore Low De Vinne.

V

Vivarelli, Carlo (1919-1986) · Foi um desig-
ner gráfico e expoente da Escola Suíça. 
Utilizou a fotomontagem, a fotografia 
e as combinações tipográficas de acor-
do com um rigor matemático inspira-
do no construtivismo russo. Depois de 
completar a sua aprendizagem num 
estúdio gráfico em Zurique, mudou-
-se para Paris, onde estudou com Paul 
Colin. Posteriormente em Itália, mais 

especificamente em Milão tornou-se 
director artístico do Boggeri Studio. Re-
tornou depois a Zurique, onde abriu 
o seu próprio estúdio, tendo obtido 
encomendas importantes para expo-
sições, campanhas publicitárias para 
empresas como a Philips, a Roche, a 
Glaxo e o Instituto de Dermatologia Cos-
mética. Em 1958, juntamente com Mül-
ler-Brockmann, Hans Neuburg e Paul 
Lohse fundou a revista Neue Grafik.

W

Werkman, Hendrik N. (1882-1945) · Foi 
um artista, tipógrafo e impressor ho-
landês, que é lembrado pela sua expe-
rimentação com tipos, tinta e rolos de 
tinta, com vista a alcançar a expressão 
puramente artística. Após a sua gran-
de empresa gráfica ter falido, em 1923, 
em consequência do seu desinteresse 
pelos negócios e da situação económi-
ca na Europa após a Primeira Guerra 
Mundial, montou uma pequena firma 
de impressos comerciais no sótão de 
um armazém. Iniciando esta activida-
de ainda em 1923, passou a usar tipos, 
fios, tinta de impressão, rolinhos de 
tintagem e uma pequena prensa para 
produzir impressões individuais, que 
ele chamou de druksels (gravuras). 
Em Setembro do mesmo ano, iniciou 
a publicação de The Next Call, uma 
pequena revista de experiências com 
tipos, tendo utilizado a própria pren-
sa como base para construir os seus 
layouts. Em Abril de 1945, Werkman 
foi executado pelos Nazis.
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Wolsey, Thomas (n. 1924) · Estudou no Le-
eds College of Art e na Central School of 
Arts & Crafts. Começou a sua carreira 
na agência de publicidade W. S. Cra-
wford, onde trabalhou com Ashley Ha-
vinden. Ele 1960, juntou-se à Cornma-
rket Press, onde se tornou director de 
arte da revista Man About Town (mais 
tarde Town). Foi também director de 
arte da revista Topic, e empreendeu, 
na qualidade de designer freelancer a 
direcção de arte da Jaeger, tendo sido 
depois consultor da El Al Airlines e da 
Contemporary Art Society. Mais tarde 
mudou-se para Nova Iorque.


