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Cartaz, design e eficiência comunicativaA Coleção de Design
Em agosto de 1 983, o galerista Thomas Cohn, que havia conhecido a obra 

de Dudi na exposição Entre a Mancha e a Figura, no ano anterior, convidou-o 
para sua primeira exposição a ser realizada no ano seguinte em sua galeria 
no Rio de Janeiro. Intitulada Fibers, ela marcou um dos momentos mais 
significativos na trajetória do artista. O cartaz da exposição pode ser 
considerado uma das mais extraordinárias peças gráficas produzidas no 
período. Realizada a partir do esforço conjunto de amigos e familiares do 
artista, que incansavelmente se dispuseram a ser fotografados com suas 
obras em um estúdio, a imagem, de grande apelo visual por sua 
contemporaneidade, exerce uma atração indiscutível. Relembrando uma 
espécie de evento de pré-socialização de abertura da exposição, o cartaz 
de Dudi antecipa o clima comemorativo da abertura, construindo um artifício 
de deslocamento de tempo que lhe confere dupla nostalgia ao reunir 
impressões de um imaginário a priori (anunciando a exposição) e a posteriori 
(imitando sua recepção de abertura).

Nesse sentido, o cartaz serve também como uma metáfora da obra, ao 
adiantar-se diante de seu próprio tempo. Se exibido, ainda hoje, é capaz de 
transmitir uma forte impressão, não apenas sobre a obra do artista, mas 
sobre o espírito daquele período. É difícil imaginar seu impacto naquele 
momento; porém, mesmo para quem não viu a exposição, essa peça gráfica 
transmite com eficiência uma significativa presença no imaginário do 
espectador do que ela feria sido, um mecanismo deslizante para a 
contemporaneidade, além de resgatar, de maneira significativa, o contexto 
das obras. A transparência das pinturas é comunicada pela silhueta das 
pessoas atrás das obras, como a obra amarela acima e a vermelha abaixo, 
ambas situadas do lado esquerdo. Percebe-se ainda a opacidade da qual 
estão imbuídas, como no caso da pintura oval azul e daquela em forma de 
triângulo vermelho à direita da imagem. No fundo infinito do estúdio 
fotográfico, obras e pessoas tornaram-se uma encenação do contexto 
privilegiado do cubo branco, indicado apenas por uma luminária de estúdio 
colocada estrategicamente à esquerda da imagem, como uma pista de sua 
condição ficcional.

O cartaz torna-se, assim, um quadro em si mesmo, com fortes elementos 
compositivos, mas com uma distinguível capacidade de comunicar em uma 
relação de complementaridade de seus dois grandes grupos de elementos: 
pessoas e pinturas, ou, poderiamos dizer, uma audiência e uma organização 
formal dirigida pelo artista, mais como em um filme, um sketch de teatro ou uma 
performance. Parece-me que o mais significativo aspecto desse cartaz como 
peça gráfica é o de antecipadamente transportar o espectador ou visitante, 
aquele que em potencial membro da audiência, para o espaço do universo dos 
quadros, ou seja, hipoteticamente aquele da exposição. Parece-me também 
lidar com uma possibilidade: aquela da confraternização que a obra seria 
capaz de produzir pela convivência com sua audiência, a qual demonstra não 
só interatividade e tranquilidade, mas também excitação. E significativo ainda 
que o cartaz, como meio de comunicação, tenha subvertido a tradicional 
premissa de que nos falou Brian D’Doherty' em seu canônico texto No interior do 
cubo branco: a ideologia do espaço de arte, ao lembrar que, no espaço de 
exposição moderno, as pessoas não são bem-vindas. Nada deve causar 
interferência no processo de objetivação canônica das obras.

O cartaz da exposição Fibers, de Dudi Maia Rosa, é uma peça de design 
gráfico de enorme eficiência comunicativa e, por isso, foi escolhido para ser a 
peça n° 2 da Coleção de Design do MARGS. Realizado com as obras do artista 
preparadas para a exposição e tendo amigos convidados para “encenar” uma 
situação informal, o cartaz guarda um enorme apelo ao espírito da década de 
1 980. Ao incorporá-la ao acervo do MARGS, essa peça gráfica ingressa no 
universo museológico, fazendo justiça à relevância que possui.

Surf, design e sistematização de uma coleção

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) inaugurou em 
dezembro de 201 1 sua Coleção de Design com a aquisição 
da prancha de surf Inajá, da série de pranchas criada pela 
empresa Crocco Studio Design e produzida pelo shaper 
Henrique Ogro Perrone (Porto Alegre, 1981).

O padrão de desenho dessa série de pranchas é 
resultado de anos de pesquisa da designer e artista 
Heloisa Crocco em torno do processo criativo 
Topomorfose, originário do corte topográfico de 
elementos da madeira aplicados ao design de 
superfície. Iniciado em 1 984, esse extenso processo 
de pesquisa tem resultado em diversos produtos de 
excepcional qualidade e excelência estética que 
adquiriram grande prestígio internacional. 
Obedecendo aos mais rigorosos princípios de 
sustentabilidade e excelência, o design da Crocco 
Studio é um exemplo da confluência entre 
criatividade, responsabilidade ética para com o 
ambiente e sofisticação do desenho de produtos que 
colaboram para fazer da vida cotidiana uma 
experiência não só prazerosa, mas igualmente 
surpreendente. Um dos fundamentos que caracteriza a 
empresa Crocco Studio Design é a aplicabilidade do 
design ao objeto como forma de criação de um fato 
cultural, demarcando uma área de atuação 
significativamente distinta.

A série Crocco Studio + Ogro é composta por 1 2 pranchas de 
tiragem limitada, variando entre 1 e 10 exemplares com 
diversos modelos e desenhos exclusivos assinados e 
acompanhados de um certificado de autenticidade. A série já 
recebeu dois selos de excelência em design: o selo Design 
Excelência Brasil e o iF Design Award, um selo de qualidade 
reconhecido mundialmente.
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1 - Brian D'Doherty, “The Gallery as a Gesture", in Thinking About Exhibitions, Reesa 
Greenberg, Bruce W. Ferguson and Sandy Nairne, eds. (London and New York: 
Routledge, 1996), 5.Ficha tccnica da equipe Crocco Studio: I icloisa Crocco; Thomaz Selinns; 

Alice Albuquerque; Letícia Rodrigues (F.stagiária)
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Com o projeto de sistematização, catalogação e divisão 
. temática de sua coleção iniciado nesta gestão, o 
^ MARGS caminha em direção à profissionalização 

museológica, cujo objetivo é a criação futura de 
departamentos curatoriais encarregados das 
diversas áreas da coleção do museu. Nesse 

IwB processo, o MARGS iniciou sua coleção de design, 
§§fl uma área de extrema relevância para a produção 

cultural contemporânea.

A área de design vem crescendo progressivamente 
I em direção a um status de excelência e propostas 
I desafiadoras, trazendo principalmente eficácia e 
I beleza à vida diária. Contudo, design é também 
I uma ferramenta de conhecimento, introduzindo 
I informação e dados sobre o universo em que 
I vivemos, sendo ao mesmo tempo o testemunho de 
I uma época. Por essa razão, o MARGS introduziu em 

seu acervo a área de design, que buscará colecionar 
um conjunto de objetos, projetos e propostas de 
relevância e qualidade estética não só para dar 
visibilidade a esse universo ao seu público, mas 
também promover a pesquisa acerca de tão fascinante 
ramo do conhecimento.

A escolha de uma prancha de surf com um design de 
^ excelência para iniciar a coleção de design do MARGS 

foi uma demonstração de que a instituição pretende 
istruir nesta gestão um museu em sintonia com a atualidade 
arte e da cultura contemporânea.
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A prancha Inajá é uma peça única e foi adquirida pelo 
MARGS para ser aquela que inicia sua Coleção de Design.

INAJÁ 
2011
Prancha de surf, 1/1
180 x 54 x 20 cm
Série de 12 pranchas
Criação: Crocco Studio Design
em colaboração com o shaper Ogro

Cartaz da exposição Fibers, de Dudi Maia Rosa. Galeria 
Thomas Cohn, Rio de Janeiro, 26 de abril a 16 de maio 
de 1984.

Ano de produção: 1984 
Concepção: Dudi Maia Rosa 
Design gráfico: Guro Lacaz 
Fotografia: Arnaldo Pappalardo 
Medidas: 60x40 cm



Em exibição a partir de 6 de dezembro 201 2 
até 31 de março de 201 3

De terças a domingos, das 1 Oh às 1 9h 
Entrada Franca
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