
ARTE DE CARTAZ 

MODERNO NO JAPÃO
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Cartazes da Era Moderna no Japão Kazumasa Nagai -.-irai®

A história de cartaz no Japão é bastante antiga. Dizem que os primeiros cartazes na Europa foram 
apresentados ao público afixados nas colunas da antiga Roma. No Japão também os anúncios oficiais 
eram anunciados da mesma maneira pelos governos central e locais. Devido a arte de gravura em madeira 
ter se desenvolvido muito, os cartazes começaram a florescer como seja o famoso "Ukiyo-e" : os retratos 
de atores e cenas das peças foram muito admirados pelo povo da era de Edo onde os cartazes teatrais 
tinham boa reputação nesse tempo

Na Europa, o desenvolvimento da litografia no século 1 9 deu a aparição de famosos artistas tais como 
Toulouse-Lautrec, Chéret e Bonnard e assim a arte de cartaz tornou-se muito em voga embelezando cada 
vez mais a "Belle Epoque" que continuou dali diante. Pode-se dizer que o "Ukiyo-e" recebeu forte in
fluência de Toulouse-Lautrec e no século 20 os artistas japoneses retornaram sendo influenciados pela 
"Art Nouveau" e "Art Decoratif". Excitado particularmente pelos cartazes de Cassandre e noções de 
desenho da Escola Bauhaus, a arte de cartaz no Japão sofreu séria evolução nas suas formas contem
porâneas e estilos.

Inicialmente, o cartaz moderno era considerado um efetivo meio de anúncio, entretanto com o desen
volvimento dos jornais, revistas e televisão, este meio de publicidade sofreu uma decadência. Entretanto, 
hoje em dia este ramo está ganhando ótima popularidade especialmente entre os jovens. A campanha 
americana em oposição a cultura, isto é uma revolta contra a moderna civilização, adotou o cartaz nos seus 
apelos—meio psicodélico de comunicação. O povo jovem no Japão também começou a utilizar tais 
cartazes pendurando nas paredes dos seus quartos que tornou-se complemento gráfico para o seu gôsto 
de jazz e rock.

Homens de negócio e instituições públicas fitaram com atenção quando surgiu o cartaz de Yusaku 
Kamekura lançado em 1964 a sua obra "Trilogia" que foi desenhado especialmente para as Olimpíadas 
de Tóquio que logo despertou a atenção geral do povo ganhando boa reputação; Shiseido, uma firma de 
cosméticos confiou nas obras de Makoto Nakamura e Eiko Ishioka dos desenhos e da campanha da 
organização utilizando cartazes para os anúncios dos produtos. Outras empresas também começaram 
utilizar cartazes para engrandecer suas imagens públicas resultando sucesso incomparável. Os próprios 
desenhadores gráficos acharam que as formas e cores da arte de cartaz deram a eles uma riquíssima nova 
liberdade na expressão de suas próprias idéias e experiências.

A arte moderna de cartazes tornou-se possível numa vasta área devido ao crescente desenvolvimento 
da tecnologia especialmente referente a tela de sêda e tipográfia offset. A alta qualidade de reprodução, 
a possibilidade da ampliação eletrótipo de filmes coloridos, os efeitos poderão ser feitos com compostos e 
sobreposição de fotografias e desenhos gráficos: estes melhoramentos foram ampliamente aperfeiçoados 
nas obras dos artistas, tal como Tadanori Yokoo.

Pode-se dizer que a arte de cartaz japonês no momento tem se distinguido pela sua fina sensibilidade 
e ao mesmo tempo nota-se uma certa falta dinâmica. Pode-se justificar isso por que raras vezes os cartazes 
japoneses são apresentados ao ar livre : encontramos assim principalmente nos metrôs, estações ferroviárias, 
lojas e grandes magazines—que significam para serem vistos discretamente. Nota-se assim que o cartaz 
japonês expressa bem a sua longa história do Japão como um país relativamente isolado e de espirito 
homogêneo cujo povo se inclina para reagir mais fortemente, apelando assim mais para a sensibilidade do 
que a lógica. A tridimensional da arte européia por exemplo se origina da teoria lógica de perspectiva, en
quanto que a arte japonesa é bidimensional, buscando mais emoção do que a profunda ilustração.
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9—Katsumi Asa ba
Nasceu em Yokohama em 1940. Graduou-se na 
Escola Superior Industrial de Kanagawa e Instituto 
de Desenhos de Kuwazawa. Fundou o Estúdio de 
Desenhos Asaba Katsumi em 1976
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1—Kazumasa Nagai
Nasceu em Osaka em 1929 Estudou escultura na 
Universidade de Artes de Tóquio Ganhou medalha 
de prata e outras quatro de bronze da Tóquio A D.C . 
ganhou também uma de ouro e outra de prata na 
Bienal Internacional de Varsovia; Membro-Prêmio 
da A.J.A.P ' Prêmio de Desenho Industrial Mainichi 
Atualmente. Diretor do Centro de Desenhos do 
Japão.

10—Yusaku Kamekura
Nasceu em 1915 Graduado no Instituto de Nova 
Arquitetura Ex-Diretor do Estúdio de Artes e Arte 
do Japão e do Centro de Desenhos do Japão e 
atualmente é desenhador independente e Diretor do 
Instituto de Desenhos Kamekura Recipiente do 
Prêmio do Ministério da Educação (1975), dois 
prêmios do Desenho Industrial Mainichi, três do 
Prêmio Dentsu. dois do Prêmio A.J.A.P., e quatro 
medalhas de ouro da Toquio A.D.C.

)2—Ryuichi Yamashiro
Nasceu em Osaka em 1920 Graduado em Artes do 
Departamento de Desenhos e Artes de Osaka em 
1938. Trabalhou no Departamento de Publicidade 
da Hankyu Cia Foi responsável da parte gráfica 
do Pavilhão Japonês da Exposição Internacional de 
Bruxelas em 1956 Co-Fundador do Centro de 
Desenhos do Japão (1960) e fundador da Comuni
cação de Artes R (1973)

J 11 —Shigeo Fukuda
Nasceu em Tóquio em 1932. Graduado pela Uni
versidade de Artes de Tóquio em 1956. Recipiente 
da medalha de ouro na quarta Bienal de Cartaz 
Internacional de Varsovia (1972); Primeiro Prêmio 
do Concurso Internacional de Desenhos (1975) e 
moeda de prata em comemoração a 21a. Olimpiadas 
de Montreal (1975). Recebeu também o prêmio 
do Ministério da Educação (1976) e outro no 230 
Prêmio de Caricatura Bungei Shunju (1977)

3—ikko Tanaka
Nasceu em Nara em 1930. Graduado pela Escola 
de Artes de Quioto em 1950. Planejou a exibição 
"História" do Pavilhão Japonês da Exposição In
ternacional do .Japão em 1970 Membro-Prêmio 
A.J.A.P. (1959) Premiado na Bienal Internacional 
de Varsovia e Tóquio A D C . Prêmio do Desenho 
Internacional Mainichi e planejou o Pavilhão Cultural 
da Exposição Oceanográfica de Okinawa.

12—Yosuke Kawamura
Nasceu em Tóquio em 1944. Graduado pela Uni
versidade de Artes de Tóquio.

1 3—Mitsuo Katsui
Nasceu em Tóquio em 1931. Graduado pela Uni
versidade de Educação de Tóquio. Recipiente do 
Prêmio A.J.A.P. (1958): Prêmio do Desenho In
dustrial Mainichi (1965). Premiado também na 
Exposição "Persona" (1965). Diretor Artistico do 
Pavilhão "Orgorama" da Exposição Industrial do 
Japão em 1970. Diretor Artistico do "Maior Livro 
de Estampas do Mundo" publicado pela Kodansha.

4—Harumi Yamaguchi
Nasceu na cidade de Matsue Graduada pela Uni
versidade de Artes de Tóquio. Recipiente do prêmio 
da A.D.C. de Tóquio. Desenhadora gráfica inde
pendente.

5—Keisuke Nagatomo
Nasceu em Osaka em 1939. Graduado pelo Instituto 
de Desenhos de Kuwazawa. Trabalhou no Centro 
de Desenhos do Japão. Premiado pela A.J.A.P . 
Tóquio A.D.C. em 1970 e é Co-Fundador da "K2" 
(1969).

14—Yoshio Hayakawa
Nasceu em Osaka em 1917. Graduado pela Escola 
de Artes Gráficas de Osaka. Foi premiado no 10. 
Prêmio de Desenho Industrial Mainichi: possuidor 
da medalha de prata da Tóquio A.D.C. e do Prêmio 
de Artes da Província de Osaka. Ex-Membro da 
A.J.A.P. Atualmente Diretor do Escritório de Desen
hos Yoshio Hayakawa.

6—Eiko Ishioka
Nasceu em Tóquio. Graduada pela Universidade de 
Artes de Tóquio. Recipiente em 1965 pela A.J.A.P ; 
Desenho Internacional Mainichi (1976); Publicação 
Kodansha (1977) e medalha da Bienal Internacional 
de Cartazes de Varsovia. Atual Diretora do Estúdio 
de Desenhos Eiko Ishioka.

15—Makoto Nakamura
Nasceu em Morioka em 1926. Graduado pela Escola 
de Artes de Tóquio em 1948. Atualmente Chefe do 
Departamento de Propaganda da Cia. Shiseido. 
Prêmio Especial da A.J.A.P. (1953) e Prêmio Mem
bro da A.J.A.P. Medalha de ouro da Tóquio A.D.C. 
(1965) e Prêmio Membro da Tóquio A.D.C. (1973). 
Recipiente da medalha de ouro na Bienal Interna
cional de Cartaz na Polonia (1976).
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)7—-Tadanori Yokco

Nasceu em Hyogo em 1936. Desenhador gráfico. 
Planejador e exibidor exclusivo do Muséu de Artes 
Modernas em Nova Iorque; recipiente do Grande 
Prêmio (Gravuras) na Bienal de Jovens de Paris e 
medalha de ouro na Bienal Internacional de Varsovia.k

1 6—Kiyoshi Awazu
Nasceu em Tóquio em 1929. Recipiente do Grande 
Prêmio pelo seu cartaz "Voltemos ao mar". Asso
ciou-se com a A.J.A.P. em 1956. Convidado pelo 
Congresso Internacional de Cartaz Aspen em 1965. 
Planejou o Centro de Divertimento da Exposição 
Internacional do Japão em 1967. Diretor Artistico 
do filme "Shinju Ten no Amijima" (1969).

O# 8—Teruhiko Yumura
Nasceu em Tóquio em 1942. Gradou-se na Univer
sidade de Artes Tama em 1966. Foi designado o 
melhor jovem desenhador do ano pelo Clube de 
Ilustradores de Tóquio (1968). Foi premiado em 
1976 pela Tóquio A D.C. Atual Diretor do Estúdio 
Flamingo.
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