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O presente documento tem o propósito de reproduzir as vivências 
práticas decorridas no estágio realizado no contexto do 2º ano do 
Mestrado de Design Gráfico e Projectos Editoriais, da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto, no ano lectivo 2015/2016. Este 
relatório de estágio visa documentar os trabalhos desenvolvidos ao 
longo do estágio, que decorreu na empresa Parastudio, em Cracóvia, 
na Polónia, através de uma análise crítica e reflexiva de todo o 
processo. Neste, começo por uma investigação teórica que se centra 
na história do design gráfico polaco durante o século XX, seguindo 
para a parte fulcral, na qual apresento a descrição e análise das 11 
propostas de trabalho nas quais estive envolvido, estando essas 
essencialmente inseridas nas áreas de criação de identidades visuais, 
embalagem e projectos editoriais. E assim concluí que, os estágios 
assumem um papel preponderante na formação e maturação da 
identidade profissional daqueles que o realizam.
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resumo

This document is intended to reproduce the practical experiences 
conducted at the internship in the context of last year of the Master 
of Graphic Design and Editorial Projects, from the Faculty of Fine 
Arts, University of Porto, in the 2015/2016 academic year. This 
report aims to document the work carried out over the internship, 
which took place in Parastudio, in Kraków, Poland, through a 
critical and reflective analysis of the entire process. I start with a 
theoretical research that focuses on the history of Polish graphic 
design in the twentieth century, and then I proceed to the main 
part, in which I present the description and analysis of the 11 work 
proposals in which I was involved, these essentially inserted in the 
areas of visual identities, packaging and editorial projects. And so I 
concluded that the internship plays a key role in the formation and 
maturation of the professional identity of those who perform it.
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Com tantos anos de academia, sem nunca ter tido contacto com 
o mundo real do trabalho, senti que era a altura ideal para tirar 
partido da possibilidade de fazer um estágio. Obviamente que o que 
aprendi ao longo destes anos foi aplicado nas diversas propostas 
de trabalho das variadas unidades curriculares, mas tudo seria 
diferente em âmbito de estúdio.

Decidi associar outro factor novo para mim a este estágio, 
que por si seria novidade. Realizá-lo no estrangeiro, tirando 
partido do abrigo do programa Erasmus. Sempre foi algo que quis 
fazer e acho que a oportunidade surgiu em boa altura. Escolhi 
o estúdio Parastudio, localizado na Polónia, concretamente na 
cidade de Cracóvia.

Desta forma, este documento foi realizado no âmbito do 
estágio realizado no 2º e último ano do 2º ciclo de estudos, inerente 
ao Mestrado em Design Gráfico e Projectos Editoriais, da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto.

Neste relatório quero acima de tudo reflectir de uma forma 
crítica sobre esta experiência. Descreverei assim este caminho que 
percorri, procurando não o fazer de forma distante, mas fazendo-o 
com uma consciência reflexiva, enfatizando a importância do 
Estágio Profissional na minha formação, permitindo-me este 
fazer uma conexão com os conteúdos teóricos e práticos que fui 
assimilando ao longo do meu percurso na Faculdade. Terminarei 
este relatório com um balanço de toda esta experiência, avaliando 
a importância que esta confrontação com a realidade de estúdio 
teve na minha formação, buscando nesta o início de uma vida 

introdução
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capítulo i
contextualização

profissional recheada de perspectivas e reflexões.
Depois de todo este percurso académico que contribuiu para 

o meu conhecimento, tendo tido a possibilidade de contactar com 
grandes professores e profissionais do design gráfico preparando-me 
para a realidade, tinha chegado a hora de enfrentar essa mesma e 
de pôr em prática aquilo que ao longo dos quatro anos anteriores 
fui assimilando. As minhas expectativas para o estágio foram 
sempre bastante optimistas, desejando que esta experiência me 
proporcionasse um grande enriquecimento, não apenas enquanto 
designer, mas também enquanto pessoa. Espero acima de tudo 
que este estágio seja uma porta que se abra para novos caminhos, 
equipando-me com outras metodologias e novos saberes.

Neste relatório, inicialmente enquadro a cidade e o país, 
geograficamente e historicamente, assim como falo do estado da 
arte numa análise geral sobre o design gráfico do século XX na 
Polónia. Evidentemente que a parte mais relevante deste relatório 
é a apresentação e descrição das 11 propostas de trabalho nas quais 
estive envolvido no estúdio ao longo dos 5 meses, mas com alguma 
importância está também considerada essa investigação feita sobre 
a, para mim em parte desconhecida, rica história do design gráfico 
na Polónia no século XX.
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O contacto com o estúdio surgiu durante a procura de locais para 
estagiar. O que faltava para completar o meu percurso académico, 
no meu ponto de vista, era a realização de um estágio, que vejo 
como um contacto directo com o mundo do trabalho, essencial 
na preparação de qualquer profissional e acrescentar-lhe o facto 
de o fazer noutro país, pela autonomia que desenvolveria, pelo 
conjunto de vivências que atravessaria enriquecendo-me em tantos 
factores. A pergunta óbvia que me podem colocar é: porquê a 
Polónia? Até posso dizer que não seria a minha primeira escolha e 
que as minhas possibilidades financeiras talvez me tenham ditado 
para esta escolha, mas até contra mim provei que viria a ser uma 
boa escolha, principalmente com as descobertas que fiz sobre a rica 
história do design gráfico na Polónia, durante a investigação para 
contextualizar e complementar este relatório de estágio.

Procurei incansavelmente, seleccionei os melhores, enviei 
e-mails e esperei pelas respostas. A grande percentagem não queria 
estagiários, agradecendo ainda assim o interesse pelo estúdio, 
sobrando os que me aceitaram, deixando-me com poder de 
escolha sobre o que eu achava ser o melhor entre esses. O estágio 
realizou-se durante 5 meses, começando em Outubro até final de 
Fevereiro, visando 8 horas de trabalho de segunda a quinta-feira.

Parastudio começa em 2006, em Cracóvia, depois de 
Grzegorz Podsiadlik (um dos fundadores do estúdio), ter terminado 
os seus estudos, tendo como sonho a criação do seu próprio 
estúdio de design gráfico, onde jovens talentos pudessem realizar 
projectos interessantes. Não me contou muita coisa, mas disse-me 
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1.1
enquadramento
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Desde a sua fundação, a Polónia, território de localização central 
na geografia europeia, foi um país de fronteira em permanente 
convulsão, tendo sido partilhada por outras potências, tendo visto 
ser- lhe retirado parte substancial do seu território, chegando a estar 
à beira da aniquilação enquanto Estado independente, tudo isto nos 
mais de dez séculos que já decorreram desde a sua fundação. Para 
além disto, no século XX foi invadida pela Alemanha Nazi e a União 
Soviética, provocando a morte a mais de seis milhões de cidadãos 
polacos, tendo sido ainda também um Estado satélite do Império 
Soviético. Só com o colapso da União Soviética em 1989 é que o país 
retomou a sua condição de Estado soberano. Estes acontecimentos, 
que aqui são descritos de forma muito breve e faltando outros por 
falar, ficam longe de revelar os reais horrores que o país sofreu, 
ainda assim, apesar das enormes alterações que o país foi sofrendo, 
a Polónia conseguiu preservar grande parte da sua riqueza cultural 
e o seu contributo para as artes e cultura europeia é inestimável, 
tendo sido também um passo importante a sua inclusão na União 
Europeia. Neste momento, é um país bem desenvolvido, pelo 
menos em relação ao que estava à espera de encontrar, mas mesmo 
assim não perdeu a sua identidade e as diferenças são notórias. O 
clima é frio e as pessoas fazem jus ao mesmo. Honestamente, nos 
dias de hoje, esperava mais receptividade e simpatia, mas ainda é 
muito clara a atitude patriota, nacionalista, conservadora e muito 
religiosa, apesar de receberem um grande número de turistas, mas 
no geral foi-me possível observar o desagrado que sentem com isso. 
Vivi experiências como, inúmeras vezes observar cidadãos polacos 

capítulo i — contextualização

1.2
enquadramento sobre o país e a cidade

que não queria trabalhar em agências de publicidade, mas sim 
trabalhar em prol da cultura. A outra fundadora do estúdio é Maja 
Krysiak, esposa de Grzegorz, que neste momento está focada num 
projecto colateral, a Paracollective. Esta, desenvolve produtos 
manufacturados, sendo esses sobretudo malas e mochilas, com o 
objectivo de serem únicos.

Parastudio é então um estúdio de design gráfico e direcção 
de arte, que se situa na Polónia, concretamente em Cracóvia, no 
distrito de Podgórze, na rua Legionów Józefa Piłsudskiego 3/5. Tem 
sido premiado em vários concursos de design e orgulham-se de 
terem recebido uma medalha de prata pelo European Design Award. 
Focam-se na criação de identidades para marcas e exposições, 
revistas, livros, websites, aplicações móveis, entre outros que 
possam estar incluídos na área do design gráfico. O seu tipo de 
cliente é vasto, mas passa essencialmente por pequenas empresas, 
companhias start-up, museus e outras instituições de cultura. 
Os seus clientes são principalmente da Polónia, sendo cerca de 
metade desses de Cracóvia e o resto, normalmente, distribuindo-se 
por Breslávia, Katowice, Varsóvia. Quanto a organização por 
áreas e número de trabalhadores não parece ser muito rígida, ou 
organizada. Com uma média de idades que vai dos 25 aos 35 (se 
me excluir dessa média), descreveria assim a quantidade e funções 
dos trabalhadores: Grzegorz trabalha no Parastudio apenas 
como director de arte, Maja, na altura que estive na empresa, só 
trabalhava na Paracollective, e para além de mim, Radek Chrzan, 
um programador que trabalha essencialmente em casa e quando é 
necessário aparece no estúdio; Pola Olędzka, uma designer gráfica 
estagiária; Dagmara Berska, uma designer gráfica efectiva; Damian 
Nowak, um designer gráfico efectivo, que também trabalha como 
freelancer, deste modo está no estúdio entre 3 a 4 dias por semana; 
há ainda um jovem bielorusso, Dima Gavrikov, que desenvolvia 
acima de tudo aplicações móveis no Parastudio e que às vezes 
era “alugado” por outro estúdio para desenvolver algum projecto 
específico. Durante o tempo que lá trabalhei ainda uma designer 
gráfica chamada Ewa Oliver, que já trabalhou para o estúdio, mas 
que no momento só alugava o espaço e trabalhava por conta própria, 
emigrou para a Nova Zelândia.
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1.3
design gráfico polaco do século xx

Apesar de ter escolhido a Polónia para realizar o meu estágio, na 
altura tinha, erradamente, a ideia que a relação do país com o 
design gráfico não era o seu forte nem possuía grande historial, 
mas que eram mais dominantes nas artes plásticas. Esta ideia 
era também partilhada por amigos e colegas da mesma área de 
estudo que eu, ao longo de várias conversas sobre o tópico. Não 
obstante, eu ainda tinha vontade de realizar o estágio no país e 
bastaram-me umas rápidas pesquisas antes de ir para perceber que 
o design gráfico na Polónia estava carregado de expressão e história, 
tendo desenvolvido um papel importante no país ao longo das 
suas alterações. Steven Heller (director de arte, jornalista, crítico, 
autor e editor, especializado em tópicos relacionados com design 
gráfico), num artigo para a Print Magazine, entre várias coisas 
diz: “Without hesitation I assert that Polish graphic design is by 
far the most original, meaningful and expressive of any Western 
country. And to think, much of that originality occurred during 
Communist censorship”1 (heller, 2015). Dito por Steven Heller, 
soa muito credível e desperta grande curiosidade para investigar 
e esquadrinhar. Foi rápido até me cruzar com informação sobre a 
Polish School of Posters, que já me soava familiar.

Contextualizando o leitor sobre que material existe, que 
cubra de forma abrangente o design polaco, posso dizer que há 
essencialmente três livros e duas revistas. Os livros que falo são 
o Against All Odds: Polish Graphic Design 1919-1949, (publicado 
em polaco como, Nie gęsi: Polskie projektowanie graficzne 1919-
1949; autoria de Piotr Rypson; traduzido por Richard Bialy; design 

1 - Tradução - “sem hesitação, afirmo 
que o design gráfico polaco é de longe o 
mais original, significativo e expressivo 
de qualquer país ocidental. E pensar 
que, muita dessa originalidade ocorreu 
durante a censura comunista” 
 
from poland, the soul of graphic 
design (2015)
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a se benzerem ou abanarem a cabeça como sinal de desaprovação, 
quando me ouviam a falar uma língua que não a deles, isto em 
contexto público, como nos meios de transporte, sendo este um 
de vários exemplos absurdos. Pelo que consta, apesar disto, se a 
Polónia até estava a evoluir, parece ter os dias contados, uma vez 
que durante a minha estadia, a 16 de Novembro de 2015, foi eleita 
para Primeira-Ministra da Polónia, Beata Szydło, vice-presidente 
do partido Prawo i Sprawiedliwość (Lei e Justiça), um partido de 
direita com tendência democrata cristã e conservadora, defendendo 
ideias como o nacionalismo, conservadorismo social, estatismo, 
catolicismo e eurocepticismo. Em conversas com colegas de 
trabalho, revelaram-me uma grande preocupação com este assunto, 
nem sequer entendendo como foi possível esta ter vencido.

Após esta muito breve introdução do país, faz agora sentido 
falar sobre algo mais importante, o contexto da cidade onde realizei 
o estágio. Devo realçar que Cracóvia é uma cidade pequena e 
confortável, com uma vida que observei ser rotineiramente calma e 
pacata, mas simultaneamente bem viva e activa. É uma cidade que 
até já fez parte da Áustria, com o nome de Krakau (de 1795 a 1809 
e de 1846 a 1914), localizando-se no sul do país, nas margens do rio 
Vístula. O facto do centro histórico de Cracóvia ter sido inscrito 
pela UNESCO em 1978 na lista do Património Mundial não causa 
admiração, visto que há tantos locais e monumentos para visitar 
com tão vasta história, como a Praça do Mercado, o Mercado dos 
Tecidos, o Castelo de Wawel, a Basílica de Santa Maria, a Igreja 
de São Pedro e São Paulo, o Portão de São Floriano, a Praça dos 
Heróis do Gueto, o antigo bairro judeu de Kazimierz, a Fábrica 
de Oskar Schindler, as Minas de Sal de Wieliczka e até já fora de 
Cracóvia mas ainda perto e imperdível, os campos de concentração 
de Auschwitz, faltando ainda por referir outros pontos. Mesmo 
assim, com um salário mínimo que ronda os 430€ (1850 pln) e um 
nível de vida igual ou ligeiramente mais barato que Portugal em 
algumas situações, não é um país convidativo para ficar a trabalhar, 
embora haja oportunidades profissionais e a taxa de desemprego 
seja baixa, principalmente tendo em conta a dimensão e número de 
habitantes do país. Embora possa estar a crescer na área do design, 
penso que haverá destinos bem mais interessantes para trabalhar 
nesta área, começando logo por Portugal, que coloco muito acima 
da Polónia na minha lista.
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3 - Tradução - “tal modernismo - ‘soft’ 
e filtrado através dos gostos da classe 
média, com a sua combinação eclética 
de folclore, classicismo e modernidade - 
atendeu às expectativas da nova Segunda 
República. Manteve-se em linha com a 
política nacional do novo estado”

A grande maioria dos pioneiros do design do século XX vieram 
de Cracóvia ou pelo menos foram educados na sua Academia de 
Belas Artes, mas este facto não é nenhuma surpresa se pensarmos 
que a Polónia, no início do século XX era tripartida, sendo a mais 
liberal dessas áreas a partição austríaca, onde Cracóvia estava, 
tendo sido a antiga capital, centro simbólico da Polónia e sede dos 
reis polacos, com uma parte significativa das actividades artísticas, 
literárias e editoriais concentradas nesta cidade. Os designers desta 
época foram formados num ambiente impregnado no simbolismo 
e nas obras da Art Nouveau, Arts & Crafts e especialmente, graças 
à sua proximidade cultural e administrativa directa, do Wiener 
Werkstätte, devido à tal tripartição já referida.

Em 1918, os arquitectos do novo estado enfrentaram 
a gigantesca tarefa da fusão de três territórios culturalmente 
diferentes devastados pela guerra, encontrando-se entre fronteiras 
que sofreram alterações e revisões pelas força armadas, etnicamente 
muito diversificada e abalada pela forças desestabilizadoras internas 
e externas. A busca por um estilo nacional empreendido naquele 
momento estava intimamente associado com o nascimento do 
novo estado. Piotr Piotrowski explica: “there had been an attempt 
towards nationalization of modernism”2 (piotrowski, 2002:321). 
Ainda acrescenta e resume, "such modernism - 'soft' and filtered 
through the tastes of the middle class, with its eclectic combination 
of folklore, classicism and modernity - met the expectations of 
the new Second Republic. It remained in line with the new state's 
national policy"3 (piotrowski, 2002:324).

Uma segunda geração de artistas, nascida na última década 
do século XIX, estrearam-se numa Polónia já independente. 
Representaram uma ampla gama de atitudes políticas e escolheram 
caminhos de desenvolvimento extremamente diferentes, numa 
altura que já eram livres da obrigação de se esforçar para uma forma 
de arte nacional. Forneciam serviços profissionais de design gráfico 
a uma nova classe média, envolvidos na modernização do design 
gráfico. Esta, era já uma geração fortemente enraizada nas novas 
realidades de mercado da Segunda República.

Foi num ambiente não muito favorável, de um país assolado 

2 - Tradução - “tinha havido uma 
tentativa no sentido de nacionalização 
do modernismo”

1.3.1
1900 - 1945

capítulo i — contextualização

de Przemek Dębowski; publicado pela editora Karakter), o Out 
of the Ordinary: Polish Designers of the 20th Century, (editado 
por Czesława Frejlich; autoria de David Crowley; texto de David 
Crowley; traduzido por Søren Gauger; publicado pelo Instituto 
Adam Mickiewicz) e o mais recente, que partiu destes para ser 
criado, é o VeryGraphic: Polish Designers of the 20th Century, 
(editado por Jacek Mrowczyk; design de Kuba Sowiński; publicado 
pelo Instituto Adam Mickiewicz, em Março de 2015). Este livro 
é uma compilação de informação que oferece uma descrição 
cronológica do trabalho de 64 dos mais relevantes e interessantes 
designers polacos, publicado em inglês, a fim de apresentar ao 
mundo o imenso e diversificado legado de designers gráficos polacos 
e também porque, embora a Polónia tenha uma história muito 
rica nesta área, ainda permanece pouco conhecida no exterior, 
normalmente só sendo reconhecida pela aclamada Polish School of 
Posters (Escola Polaca do Cartaz), quando foi mais do que isso. As 
revistas são a, Projekt, iniciada em 1956 e terminada em meados de 
2000, e a 2+3D, que ainda é publicada nos dias de hoje, uma revista 
trimestral, editada por Czesława Frejlich, com uma tiragem de 
8000, publicada por 2+3D Sp. z o.o, e que teve a sua primeira edição 
em Outubro de 2001.

Farei ao longo deste texto uma análise geral sobre o design 
gráfico polaco do século XX, recorrendo aos meios que encontrei 
que falassem sobre o tema. Começando por um balanço de todo 
esse século, de forma muito sucinta, foi entre os anos de 1900 e 1945 
que nasceram as três primeiras gerações de artistas que definem 
a direcção do design gráfico polaco. De 1945 a 1980 o design era 
fortemente dependente das circunstâncias culturais, económicas e 
principalmente políticas - foi um reflexo das rápidas mudanças que 
ocorriam no país. Por sua vez, os anos de 1980 até ao final do século 
XX podem ser considerados um momento em que o design polaco 
entrou em declínio antes de nascer novamente.
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1.3.2
1945 - 1980

O design gráfico polaco era dependente de factores políticos, 
económicos e culturais, assim como as carreiras individuais dos 
mais importantes designers. Após o final da Segunda Guerra 
Mundial, na vida de muitos polacos havia um grande sentido 
de esperança, solidariedade, mas acompanhado por um excesso 
de propaganda política de bronze e uma escassez de produtos 
básicos. Os anos de 1945 até 1980 estariam longe de ser monótonos, 
havendo momentos altos e baixos, a fé num futuro melhor e anos 
de degelo político e cultural, como também longos períodos de 
depressão económica e social.

As casas de impressão pré-guerra reabriram; e novas e 
maiores editoras foram estabelecidas, controladas por partidos, 
especializados em propaganda política. A editora Czytelnik começou 
a produção em massa de livros, revistas e jornais. Estas editoras 
eram uma importante fonte de trabalho para designers gráficos. 
Teatros começaram a trabalhar, promovendo os seus repertórios 
por meios de avisos tradicionais e ocasionalmente cartazes. O 
lugar da publicidade no mercado do design foi ocupado pela 
propaganda política agressiva dos novos poderes, tentando legitimar 
e justificar-se a uma população marcada pelos estragos da guerra. 
Entre 1944 e 1947, o tema dominante da propaganda foi o martírio 
do país durante a guerra e a luta contra as forças de oposição 
internas. Os militares do Front Poster Studio (Pracownia Plakatu 
Frontowego), tiveram um papel especial neste tempo, fazendo com 
que os projectos fossem enviados para impressão só depois de terem 
sido aceites e avaliados por uma comissão artística e aprovados 
pelos censuradores. Um número significativo dos votos nestas 
comissões pertencia a representantes da comunidade artística (com 
a autorização da avaliadores concedidas pelo Ministério da Cultura e 
das Artes), que garantia que um nível adequado era mantido.

Naquela época, era dado o título profissional de designer 
gráfico aos artistas envolvidos em applied graphics, contrastando com 
os fine art graphics praticados por artistas gráficos. A ocupação de 
designer gráfico só podia ser exercida por membros da Associação de 
Artistas e Designers Polacos (Związek Polskich Artystów Plastyków) 
ou aqueles que possuíssem certificados especiais emitidos pelo 
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pela pobreza e inflação galopante, rasgado por um crescente conflito 
político, que começavam as suas actividades puramente artísticas 
e de design, num mercado com o desenvolvimento comprometido 
à custa da pobreza e da inflação, com as editoras a abrirem falência 
ou à espera do colapso do mercado. Mas a estabilização da moeda 
em 1924-1925, finalmente lançou a dinâmica económica do país. Os 
artistas de esquerda não fizeram nenhuma tentativa para se adaptar 
às exigências do mercado, mas focaram-se em praticar o design com 
utilização tipográfica de acordo com os princípios propostos pelo 
Construtivismo Russo, Bauhaus e De Stijl.

Os designers gráficos polacos estavam a entrar numa 
realidade muito diferente no final dos anos vinte e início dos 
trinta devido à grande crise económica. Começou por abrandar 
o impulso no final da década, mas teve um impacto positivo no 
desenvolvimento da publicidade, numa indústria que até então não 
tinha mantido o ritmo com a mudança dos tempos. Os artistas que 
nasceram no início do mesmo século, entraram na idade adulta 
num país já independente, tornando-se em grandes talentos, 
mesmo num mercado tão emergente, que desde meados dos anos 
trinta tinha crescido rapidamente no boom económico local. 
Acompanhando este aparecimento de novos talentos, no início dos 
anos trinta, equipados com métodos de impressão melhorados, 
os editores cada vez se apoiaram mais em fotografias para atrair a 
atenção dos seus leitores.

Um aspecto importante, entre vários, que favoreceram o 
florescimento do design gráfico polaco, foi a estrutura social multi-
étnica e culturalmente diversificada do país. Mas o dinâmico 
desenvolvimento desta área, que poderia inspirar-se na Europa 
Ocidental e Oriental, criando uma linguagem visual local, foi 
interrompida pela catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Esta 
breve natureza do design gráfico polaco não foi dominada por 
qualquer escola ou tendência específica, podendo verificar-se mais 
uma variedade de estilos. A tendência para a ilustração, extraída 
de uma tradição gráfica rica, contrastando com a estética do 
construtivismo e do funcionalismo. O domínio, típico do design 
polaco, do lettering em vez de uma simples tipografia nas capas 
de livros, cartazes e publicidade, era específico para os países com 
menor potencial tecnológico e económico.
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6 - Tradução - “antes de passar 
para outro ponto, vamos perceber 
rapidamente o porquê dos cartazes 
polacos receberem toda a atenção. No 
momento em que foram produzidos, 
muito antes de palavras como “design” 
ou “designer gráfico” existirem, a 
economia estava num estado tão mau 
que a fasquia para vender produtos era 
extremamente baixa, o que significa 
que houve pouca ou nenhuma pressão 
sobre artistas do cartaz dos comerciantes 
para realmente vender nada. O país 
pode ter sido pobre em dinheiro, mas 
os designers aproveitaram uma enorme 
liberdade. Por exemplo, o típico brief 
para um cartaz de um filme concebido 
nos Estados Unidos estipularia que 
o designer mostrasse os rostos dos 
principais actores; Não era assim para os 
designers polacos, razão pela qual se vê 
interpretações incrivelmente artísticas 
de filmes. Segundo Mrowczyk, muitos 
cartazes polacos são mais como “pássaros 
coloridos” do que o que normalmente 
pensamos como anúncios. 
Quer se trate de um cartaz de um filme, 
um layout de uma revista, uma capa 
de álbum, um livro, ou uma caixa de 

to show the leading actors’ faces; not so for Polish designers, which 
is why you see incredibly artistic interpretations of films. According 
to Mrowczyk, many Polish posters are more like “colorful birds” 
than what we typically think of as advertisements. Whether it’s a 
movie poster, a magazine layout, an album cover, a book, or a bottle 
of aspirin, the work by the designers in Very Graphic is some of the 
most breathtakingly creative you’re likely to find. No wonder its 
established a design legacy in Poland that has inspired generation 
after generation over the course of the 20th century, and why we 
continue to see such incredibly strong illustrators and graphic 
designers emerge from the country.”6 (drumm, 2015)

“The Polish Poster School of the 1950s and 60s casts a 
long shadow over graphic design. Employing Surrealist collage 
techniques and hand-drawn illustration, figures such as Henryk 
Tomaszewski and Roman Cieślewicz are celebrated for their 
idiosyncratic approach to image-making. They are credited with 
resisting the intellectual poverty of communist ideology with 
individualism and artistry. Forty years later, young designers 
in Poland still have to step out of their deep shadows to make 
their own careers. This monumental reputation also works 
retrospectively: the history of graphic design seems to have only one 
Polish story, the postwar poster.”7 (crowley, 2012)

Em 1956 apareceu a revista bimestral Projekt, que 
rapidamente se tornou um fórum para a apresentação de feitos 
nacionais e soluções interessantes no exterior. Esta publicação 
desempenhou um papel promocional importante para a 
comunidade do design, mas não era o lugar para análise e reflexão 
crítica sobre as actividades artísticas actuais da época. Os designers 
trabalhavam sem o risco de que quaisquer deslizes que tenham feito 
seriam notados por críticos competentes, algo que contribuiu para 
uma forma específica de erosão da arte do cartaz, mas também uma 
queda lenta de qualidade ao longo dos anos.

“In the 60’s two foreign design magazines were passed 
around America as though they were underground or samizdat8 
publications. One was Graphis from Switzerland, the other was 
Projekt from Poland. Let’s focus on the latter. It was a revelation 
to learn about the artistic intelligence of the Polish poster artists, 
illustrators and designers. After the fall of communism in Poland 
in 1989, the magazine limped through the 1990s and 2000s. But 
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Ministério da Cultura e das Artes, e para alguém se tornar membro 
da Associação, tinha de apresentar um diploma comprovando o grau 
de licenciatura por uma escola de arte ou então demonstrar feitos 
significativos nesta área. A ocupação de designer gráfico era assim 
uma profissão fechada. Os designers pertenciam à categoria dos 
chamados profissionais independentes, trabalhando individualmente 
e ganhando comissões para projectos executados para cumprir 
comissões de empresas e instituições. Apenas um pequeno grupo 
deles ocupava cargos permanentes, por exemplo como consultores 
em editoras ou como professores. O mercado de design era 
totalmente controlado. No início dos anos cinquenta, uma lista 
oficial de preços foi introduzida para obras de arte, que se manteve 
em vigor por mais de 30 anos, apesar da inflação estável. As taxas para 
projectos estavam claramente definidas: 360 a 480 zloties para capas 
de livros; sobrecapas de 600 a 900; páginas de título a 150; cartazes 
de 900 a 1800.4 As taxas foram definidas para o tipo de design, não a 
classe de artista.

Estes anos foram também muito marcados pela aclamada 
Polish School of Posters, das partes mais importantes do design 
gráfico polaco. “The poster is the most recognizable brand of Polish 
design and for many foreign readers remains to this day the only 
field of Polish visual arts known to them.”5 (mrowczyk, 2015:9). Os 
artistas polacos mostraram que o cartaz pode ser, apesar de suas 
limitações inerentes, um instrumento que expresse a atitude do 
seu criador à realidade circundante, igualmente sensível, estético 
e profundamente significativo, como qualquer outra disciplina da 
arte. Os cartazes polacos foram notados e entraram em circulação 
internacional. Exposições de cartazes começaram a dar a volta ao 
mundo, contrariando nas mentes do público o estereótipo da Polónia 
como sendo um sinistro país comunista por trás da Cortina de Ferro.

“Before we get to those other offerings, let’s touch quickly 
on why Polish posters get all the attention. At the time they were 
produced, long before words like “design” or “graphic designer” 
existed, the economy was in such a sad state that the bar to sell 
products was extremely low, meaning there was little to no pressure 
on poster artists (their term) from marketers to actually sell anything. 
The country may have been cash poor, but designers enjoyed 
enormous freedom. For example, the typical brief for a film poster 
designed in the United States would stipulate that the designer had 

5 - Tradução - “o cartaz é a marca mais 
reconhecível do design polaco e para 
muitos leitores estrangeiros permanece 
até hoje o único campo das artes visuais 
polacas que reconhecem.”

4 - A título de curiosidade, actualmente 
os valores de conversão rondam: 
150 pln ≈ 35 eur 
360 pln ≈ 85 eur 
480 pln ≈ 110 eur 
600 pln ≈ 140 eur 
900 pln ≈ 210 eur 
1800 pln ≈ 420 eur

7 - Tradução - “a Polish Poster School de 
1950 e 60 lança uma longa sombra sobre 
o design gráfico. Empregando técnicas de 
colagem surrealistas e ilustração manual, 
figuras como Henryk Tomaszewski e 
Cieślewicz Roman são comemorados 
pela sua abordagem idiossincrática 
para a criação de imagem. Eles são 
creditados com o resistir à pobreza 
intelectual da ideologia comunista com 
o individualismo e mestria. Quarenta 
anos mais tarde, os jovens designers 
na Polónia ainda têm que sair das 
suas sombras profundas para fazer 
suas próprias carreiras. Esta reputação 
monumental também funciona 
retrospectivamente: a história do design 
gráfico parece ter apenas uma história 
polaca, o cartaz do pós-guerra”

shadows over poland (2012)

aspirina, o trabalho dos designers no 
VeryGraphic é do mais incrivelmente 
criativo que se pode encontrar. Não é de 
admirar que se tenha estabelecido um 
legado de design na Polónia que tem 
inspirado geração após geração ao longo 
do século XX e porque continuamos 
a ver esses tão incríveis e visualmente 
fortes ilustradores e designers gráficos 
emergir no país.” 
 
aiga eye on design (2015)

8 - Samizdat era uma prática nos tempos 
da União Soviética destinada a evitar 
a censura imposta pelos governos dos 
partidos comunistas nos países do 
Bloco oriental. Mediante essa prática, 
indivíduos e grupos de pessoas copiavam 
e distribuíam clandestinamente livros e 
outros bens culturais que haviam sido 
proibidos pelo governo.
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1.3.3
1980 - 2000

Esta foi uma época cheia de acontecimentos políticos, económicos e 
sociais importantes: desde o nascimento do Solidariedade em 1980, 
às primeiras eleições livres na Polónia do pós-guerra em 1989, até 
à época turbulenta de transformação política do país. Foi também 
um período que, em termos de arte, cultura e design, muitos 
teriam o gosto de apagar da história, tendo sido estas duas décadas 
consideradas um momento de colapso e de doloroso renascimento. 
Podemos agora olhar para os feitos ingenuamente optimistas da 
computação gráfica nos primeiros passos do país em direcção ao 
capitalismo, despertado pela estética da escassez durante a crise 
económica no final dos anos setenta e durante toda a década 
de oitenta. As iniciais publicidades e fotomontagens com cor, 
produzidas nos computadores que apareceram, são frequentemente 
consideradas como os erros de juventude, uma fase de transição 
no caminho para a maturidade profissional, que na Polónia foi 
definida por dois eventos importantes para a comunidade do design, 
a fundação da primeira revista de design moderno 2+3D em 2001, e 
em 2004 a criação da Associação de Designers Gráficos Aplicados.

Durante essas duas décadas, o fenómeno mais interessante 
no design gráfico polaco, deve ser procurado entre os marginais, em 
actividades que eram muitas vezes de curta duração, geralmente 
chamadas de grass-roots10. Mas também houve outros aspectos 
curiosos, como o símbolo visual do consumo dos anos oitenta, com 
o que pode chamar de embalagem substituta. Essas embalagens 
eram normalmente "impressas” em papel branco por meio de um 
selo e continha apenas nome e informações do fabricante sobre o 
tipo de produto "chocolate”, "vodka".

Idealmente utilizada para ilustrar a crise no design é a 
história da própria revista bimestral Projekt: Visual Art and 
Design (Sztuka Wizualna i Projektowanie), já falada no contexto 
entre 1945 e 1980, que no final dos anos cinquenta e sessenta 
estava na vanguarda do design moderno. Apresentava bons 
exemplos e práticas em consonância com o slogan de que as 
formas modernas são a chave para o futuro e para o progresso, e 
consequentemente, a uma mudança no mundo para melhor. Com 
o tempo, o perfil da revista gradualmente abandonou estritamente 

9 - Tradução - “na década de 60 duas 
revistas de design estrangeiras foram 
passadas pela América como embora 
fossem ‘underground’ ou publicações 
‘samizdat’. Uma era a Graphis, da 
Suíça, a outra era a Projekt, da Polónia. 
Vamos concentrar-nos na última. Foi 
uma revelação para aprender sobre a 
inteligência dos artistas, ilustradores e 
designers do cartaz polaco. 
Após a queda do comunismo na Polónia 
em 1989, a revista foi mancando através 
dos anos 1990 e 2000. Mas aí já era uma 
pálida reflexão do sua personalidade 
inicial. O seu auge foi, sem dúvida, nos 
anos 1960 e 70, quando os designers 
e ilustradores lutavam para que lhes 
fosse dado o privilégio de projectar ou 
ilustrar a capa. E cada edição vinha com 
um cartaz. Danuta Wróblewska, um dos 
editores da Projeckt observou: ‘Em quase 
todos os estúdios no território da URSS, 
havia uma cópia da Projekt em cima da 
mesa e o cartaz ligado a ela pendurado 
na parede.’ Ela relembra uma viagem ao 
Japão onde viu cartazes da Projekt em 
‘três diferentes estúdios de artistas’. 
A Polónia tem uma longa história de 
rebelião e oposição, e esse espírito 
contraditório pode ser visto nas páginas 
e capas da Projekt. Nós também obtemos 
um vislumbre do projecto da tradição 
gráfica polaca, que é tão rica como a 
da Suíça e da Alemanha, mas que ao 
contrário da saída gráfica dessas duas 
nações, é muito idiossincrática para viajar. 
 
polish projekt good stuff (2012)
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by then it was a pale reflection of its former self. It’s heyday was 
undoubtedly the 1960s and 70s, when designers and illustrators 
fought to be given the privilege of designing or illustrating the front 
cover. And each issue came with a poster. Danuta Wróblewska, one 
of Projeckt’s editors noted: ‘In almost every single studio in the 
territory of the USSR, there was a copy of Projekt lying on the table 
and the poster attached to it hanging on the wall.’ She recalls a trip 
to Japan where she saw Projekt posters in ‘three different artists 
studios. Poland has a long history of rebellion and opposition, and 
this contrarian spirit can be seen in the pages and covers of Projekt. 
We also get a glimpse into the Polish graphic design tradition which 
is every bit as rich as that of Switzerland and Germany, but which 
unlike the graphic output of those two nations, is too idiosyncratic 
to travel.”9 (heller, 2012)

Os anos setenta trouxeram muitos logotipos e projectos de 
identidade e de informação visual para utilização em instalações 
públicas. A ênfase das autoridades sobre a promoção da cultura 
de massa e de entretenimento precisava de modernização na 
tecnologia de impressão do país, particularmente a importação de 
equipamentos para composição e pré-impressão. Isto abriu caminho 
para novas e melhor ilustradas revistas, como os semanários 
Perspektywy e a revista estudantil ITD, assim como nova tipografia 
para revistas já existentes, por exemplo Przeglad Techniczny, a 
Panorama e a Panorama Pólnocy.

Os métodos de linguagem e design introduzidos antes da 
guerra revelaram pouca utilidade e tiveram de se adaptar à nova 
realidade, numa época em que o design gráfico foi um reflexo das 
rápidas mudanças que ocorreram na Polónia. Agora é mais fácil 
descrever o contexto, em que os trabalhos criados nessa altura 
ocorreram e reconhecer a necessidade de uma investigação crítica 
e discussões pormenorizadas sobre várias áreas do design gráfico. 
Deve-se começar por sublinhar o papel desempenhado pelo 
design do cartaz, quando se quiser descrever o trabalho criativo 
desenvolvido durante a era da República Popular da Polónia. Para os 
próprios artistas, foi o resultado de um fortunado entrelaçamento 
de muitas circunstâncias políticas, económicas, culturais e artísticas, 
que tirou o cartaz das suas funções de publicidade inerentes, 
normalmente impulsionada pelas forças de mercado, para o campo 
de registos artísticos, livre das exigências pragmáticas.

10 - Um movimento grass-roots (muitas 
vezes referenciado no contexto de um 
movimento político), conforme definido 
pelo Webster's Third International 
Dictionary, é aquele que usa as pessoas 
num determinado distrito como 
base para um movimento político 
ou econômico. Os movimentos e 
organizações grass-roots utilizam acção 
colectiva do nível local para afectar 
a mudança no nível local, regional, 
nacional ou internacional.
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computadores veio uma nova profissão, o chamado designer de 
computação gráfica. Na prática, isto seria o feliz proprietário de um 
computador equipado com um simples tipo de programa, como o 
CorelDraw. Os computadores e o surgimento de impressão digital 
fizeram muito para levar a democracia ao processo do design, com 
conhecimentos básicos de informática e a capacidade de operar 
um programa para designers gráficos, praticamente qualquer 
pessoa poderia gerar um simples anúncio ou uma capa de livro. Ao 
mesmo tempo, o mercado em expansão ofereceu entusiasticamente 
trabalho para qualquer um capaz de criar um anúncio eficaz para 
qualquer tipo de produto.
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questões relacionadas com design a favor das artes plásticas numa 
versão que foi, eufemisticamente falando, não particularmente 
progressiva. Na década de oitenta, a secção principal de cada edição 
da Projekt foi dedicada a formas de criatividade como a cerâmica, 
formas gráficas menores, tecidos e pinturas, do estilo, na altura 
popular, "surrealismo mórbido”, assemelhando-se a ilustrações 
para livros de histórias de fantasia e de terror. Por último, o design 
foi completamente abandonado, na sua última edição, publicada 
em 1995, depois de uma pausa de quase três anos. A palavra "design" 
tinha sido removida do sub-título, ficando apenas “visual art”. De 
seguida, a Projekt desapareceu das bancas para sempre.

Na década de oitenta, o cartaz polaco começou a evoluir na 
direcção indicada pela corrente surrealismo “dark". Naturalmente, 
artistas como Henryk Tomaszewski, Jan Lenica e Jan Mlodozeniec 
ainda estavam a fazer cartazes e a sairem-se bem. No entanto, 
uma nova geração de designers começou a aparecer, assumindo a 
linguagem da pintura surrealista, decorando as turvas e cinzentas 
ruas das cidades polacas com representações ainda mais sombrias.

A oposição anti-comunista desenvolveu um sistema muito 
eficiente de impressão ‘underground’ e pontos de distribuição. 
Estes produziram inúmeros boletins de notícias, folhetos, cartazes, 
emblemas e outras publicações que serviam para informar o público 
sobre as actividades das autoridades e campanhas da oposição. 
Livros e revistas publicadas circulavam ilegalmente numa rede 

‘underground’ sem o consentimento ou aprovação do escritório 
do censurador. Estes grafismos da oposição anti-comunista foram 
frequentemente caracterizados pela simplicidade e quase total 
redução de cor, causada por restrições materiais e tecnológicas. 
Eram mais frequentemente impressos em equipamentos de 
serigrafia manual ou em máquinas de duplicação que tiveram de ser 
contrabandeadas do exterior.

Os cartazes eleitorais de 1989 (eleições parlamentares) e 1990 
(eleições presidenciais) indicaram um avanço não só na política, 
mas também nos próprios grafismos. Estes foram os cartazes que, 
por um lado, já pertenciam a um novo mundo de eleições livres e 
campanhas políticas genuínas, e por outro, ainda eram parte desse 
mundo confrontado com a "extinção", em que os artistas criavam 
cartazes sem a necessidade de uma equipa cheia de especialistas 
de imagem e planeamento de campanha. Junto com o advento dos 
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1.4
novas ferramentas

Durante o estágio, utilizei essencialmente as ferramentas mais 
comuns no campo do design gráfico, como o Indesign, o Illustrator 
e o Photoshop, ferramentas que já domino, mas que em pequenos 
pormenores posso ter melhorado. Mas este texto tem o objectivo de 
referir as úteis ferramentas que me foram dadas a conhecer.

Logo no início, fui introduzido ao Slack. É uma útil e 
prática aplicação para profissões que exijam o trabalho em grupo, 
que envolva a necessidade de uma rápida e fácil partilha de 
qualquer tipo de informação. Mais detalhadamente, a aplicação 
Slack é uma ferramenta cloud-based de colaboração em equipa 
co-fundada por Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson 
e Serguei Mourachov, lançada em Agosto de 2013. A aplicação 
começou como uma ferramenta interna utilizada pela empresa, no 
desenvolvimento de Glitch, um jogo on-line agora extinto.

Outra aplicação que me deram a conhecer foi a Fontstand, 
que permite experimentar fontes de graça ou alugá-las ao mês por 
apenas uma fracção do preço original. Para mim, a mais útil a que 
fui introduzido e é definitivamente uma mais-valia para qualquer 
designer gráfico.

Por último, introduziram-me à RightFont, que é uma 
aplicação de gestão de fontes para Mac OS X, que ajuda os designers 
a pré-visualizar, sincronizar, instalar e gerir fontes no Mac, Dropbox 
e/ou Google Drive. Assim como as outras, esta também não 
conhecia, mas sabia de outras aplicações similares.
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colocado a par de outra com características semelhantes, no 
que toca ao facto de ser um catálogo para um artista mostrar as 
suas mais recentes obras ao público, mas tendo este um estilo 
e conceito de pintura distinto. Deste modo foi um interessante 
desafio, em vários sentidos, como testar a minha capacidade de 
análise e resposta a objectivos semelhantes, mas com matéria e 
conteúdos diferentes, e também poder tirar partido do termo de 
comparação, durante a concepção destes catálogos, para perceber as 
diferenças entre eles e se cada layout corresponde, se associa e até se 
complementa ao seu conteúdo.

Como conteúdos, tive acesso a uma pequena biografia, 
escrita em polaco e em inglês, complementada com alguma sobre 
informação sobre exposições no passado. A somar a isto, tive acesso 
às imagens dos quadros, com a devida informação, como título, 
material ou técnica utilizada e a data. Tinha coordenadas específicas 
para apenas apresentar uma obra por página, usar tipografia(s) open 
source, mostrar simplicidade, construir um layout discreto para 
não anular a obra. Seria um caderno que rondaria as 28 páginas. 
Avaliando estes factores e ficando o formato ao meu critério, optei 
por um formato maior que A4, sendo ele 230 mm de largura, por 310 
mm de altura. Uma proporção que também teve em conta o formato 
da maioria das obras, havendo apenas 3 em 20 que eram horizontais. 
Foram feitos inúmeros estudos de layout, ficando ao cargo do dono 
do estúdio (meu orientador na empresa), a escolha do que mais lhe 
agradaria, para posterior aprimoração. A conjugação das fontes open 
source Merriweather e Merriweather Sans, ofereceram-me um bom 
equilíbrio e discrição na paginação. A composição e distribuição dos 
elementos nos spreads revelam simetricidade, mas não totalmente. 
Este é um tipo de proposta que no final apresenta um resultado 
simples, mas não simplório. Quero dizer que, apesar do resultado 
ser constante, inteligível, uniforme, ou outros sinónimos que lhe 
queiramos chamar, há um grande trabalho por trás, de testes e 
experiências, para chegar a algo sólido e pensado.

capítulo ii — descrição e análise

2.1
adam bakalarz

Nascido em 1989, em Tychy, Polónia, formou-se em artes gráficas 
pelo Departamento de Arte da Universidade Pedagógica de 
Cracóvia. Defendeu o seu diploma sob a supervisão de Stanisław 
Cholewa no atelier de rotogravura. Dedica-se à pintura em acrílico 
e aguarela, e a projetos gráficos. No trabalho que desenvolve, tem 
como foco a desconstrução e deformação do corpo humano, o 
estudo da complexidade física do mesmo, e o movimento e as 
relações do corpo com o espaço. A inspiração para a concepção das 
suas obras, é gerada a partir da observação do corpo humano, o seu 
movimento e transformações. Jogar com a forma do corpo, a sua 
legibilidade e as suas fronteiras físicas, fascinam-o. A imaginação 
do artista também é estimulada pelas cores e fracturas do metal, 
bem como as esculturas de Eduardo Chillida ou até a composição 
de Picasso em "Três Mulheres".

No entanto, para Bakalarz o principal estímulo para agir 
é a fotografia. No processo de criação, o artista tem uma atitude 
muito técnica e detalhada. Não gosta de quaisquer riscos ou 
manchas. Durante a actividade artística faz uso do desenho, 
modelos formados com plasticina e também outros materiais, 
como areia ou lã. A base do seu trabalho é a representação de 
formas esculturais, com figuras num espaço que derrotam os 
limites musculares e a força da gravidade.

Esta proposta surgiu com a necessidade que este artista 
tinha para mostrar as suas mais recentes obras ao público, por via 
dum suporte físico, neste caso com a característica de catálogo. 
Na mesma altura que fui introduzido a esta proposta, fui também 
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UNESCO. A região é muito conhecida pela sua paisagem única, 
com paisagens naturais gloriosas e a diversa fauna e flora. As 
montanhas Tatra localizadas na parte sul da região são excelentes 
para actividades de lazer e desportos radicais no Inverno e Verão. 
Małopolska é uma localização atraente para os investidores 
estrangeiros, devido ao número e qualidade dos recursos humanos, 
o nível de educação dos funcionários e a infra-estrutura disponível.

O objectivo da revista Bliżej Brukseli é ajudar o leitor a 
compreender melhor as tendências políticas, formas de pensar e 
direcção de debate sobre o desenvolvimento das regiões europeias. 
Pretendem mostrar como a União Europeia funciona e por que 
medidas a Małopolska pode reforçar a sua posição na arena 
internacional. Até à data que comecei a trabalhar no projecto 
havia sido realizado 17 números, tendo ocorrido uma mudança 
na sua identidade gráfica a partir do número 16. Devo dizer que 
eram feitas, uma em inglês e outra em polaco, sendo estas apenas 
para o meio digital. Tive de observar e analisar os números 16 
e 17 para entender o seu grafismo, perceber a sua grelha, estilos 
de caracteres e parágrafos, passando pela escolha tipográfica, 
tamanhos, entre outros. Foram me facultados os ficheiros indesign 
do número anterior, onde procedi à eliminação do seu conteúdo 
para a partir daí começar a compor o novo número da revista. Foi 
difícil orientar-me, uma vez que, para começar, os nomes dos 
estilos estavam escritos em polaco, mas também havia um exagero 
de estilos criados, principalmente porque não lhes seria dado uso. 
Também que não havia muita disciplina na utilização da própria 
grelha e no geral posso dizer que tudo era desorganizado, pouco 
rigoroso e com falta de perfeccionismo. Não me foi dada liberdade 
para criar alterações. Tive de me adaptar ao que me foi dado e no 
limite tentei criar a organização possível mesmo não tendo essa 
liberdade. Devido à temática da revista até acho que devia ser 
bastante sóbria e organizada, mas não aborrecida, obviamente. 
Já nos números anteriores desde o novo layout havia uma lógica 
de ilustração à base de ícones. A única coisa que enviam para o 
estúdio eram os textos e no que toca a imagens, normalmente 
eram fotografias dos senhores sobre os quais os textos falavam, 
ou pouco mais. Por isso, essas ilustrações com ícones de que falo, 
eram feitas pelo designer que a estivesse a paginar, com intuito de 
acrescentar algo mais à revista. Neste caso, sendo eu quem estava 
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O escritório da Małopolska11 Region em Bruxelas foi criado com 
a finalidade de representar os interesses da sua região no fórum 
europeu. Małopolska foi uma das primeiras regiões da Polónia a 
criar uma representação regional em Bruxelas - foi inaugurada em 
2002, dois anos antes da adesão à União Europeia.

Por estar presente na capital europeia, são capazes de 
monitorizar o andamento das políticas cruciais. Isso dá-lhes uma 
visão em primeira mão das oportunidades que cria para a sua 
região. Uma vasta rede de contactos directos com as instituições 
europeias e outras representações regionais permite-lhes incluir os 
interesses estratégicos da Małopolska na discussão sobre o futuro 
das políticas da UE. Para garantir um melhor reconhecimento e 
uma imagem positiva da sua região, estão constantemente a realizar 
eventos promocionais, tais como exposições, concertos, etc. O seu 
escritório também serve como uma fonte de informação sobre a 
UE para as autoridades locais e regionais, bem como para outras 
partes interessadas da região (empresários, ONGs, escolas, etc). 
Todos os anos organizam várias visitas de estudo para funcionários 
públicos por parte das autoridades regionais de Małopolska. Estas 
visitas permitem-lhes melhorar a sua compreensão das instituições 
europeias, bem como estabelecer novos contactos profissionais.

Małopolska é uma das 16 províncias administrativas da 
Polónia. Está localizada no sul da Polónia com Cracóvia como 
a cidade capital da região. Cada ano milhões de turistas visitam 
Małopolska para desfrutar do grande número de atracções turísticas, 
incluindo 8 locais listados como Património Cultural Mundial da 

11 - Małopolska pode traduzir-se como 
Pequena Polónia. É uma região histórica 
da Polónia que forma a maior parte sul 
do país. Não deve ser confundida com 
a província da Pequena Polónia, que é 
apenas uma parte da região histórica 
da Pequena Polónia. Abrange o leito 
superior do rio Vístula e uma grande 
parte do planalto polaco, incluindo as 
Montanhas de Santa Cruz, o Vale de 
Sandomierz e os planaltos da Pequena 
Polónia e da região de Lublin. Estende-se 
desde os Cárpatos no sul dos rios 
Pilica e Wieprz em direção ao norte da 
Polónia. Faz fronteira com a região da 
Mazóvia e Terra de Radom ao norte, 
com a região da Silésia à oeste e com 
a Ucrânia (Rutênia Vermelha) à leste. 
Historicamente, até à Segunda Guerra 
Mundial a região incluía também grande 
parte da actual Ucrânia.

2.2
bliżej brukseli



4342 capítulo ii — descrição e análise

/ spreads do interior da revista

encarregue pela sua paginação, podemos imediatamente verificar 
uma ilustração seguindo essa lógica na capa. Achei curioso o 
facto de a revista não ser lançada com datas definidas como por 
vezes acontece, semanalmente, mensalmente, semestralmente, 
anualmente, entre todos os outros tipos de datas pelo meio. 
Simplesmente iam escrevendo conteúdos, traduzindo conteúdos 
e enviando. Foi um processo de trabalho intermitente, onde ia 
trabalhando noutros projectos pelo meio. Mal recebesse conteúdo 
focava-me neste projecto. Segundo a perspectiva do estúdio, é um 
bom cliente, por não ter pressa, por definir o mês de publicação 
apenas quando se acabar, não havendo assim um prazo.

/ capas da revista, em inglês e polaco, respectivamente
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orçamento e decidiram que faria sentido pedir um logotipo com 
uma nova personalidade. Estaria na oferta do resort, mas deveria ser 
distinguido, assemelhando-se um pouco ao conceito usado na cadeia 
hoteleira Hilton com a Double Tree by Hilton. O nome escolhido 
pela ZWS para a nova linha de quartos foi Cinnamon Rooms, não 
tendo tido acesso a qualquer tipo informação sobre as razões para a 
escolha de tal. O logotipo deveria incluir o nome Cinnamon Rooms 
e também o Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa, com maior 
destaque para o nome da linha. Sugeriram que talvez se abdicasse 
das serifas, que a cor podia ser próxima da do logotipo já existente da 
ZWS, que poderia conter a flor que o da ZWS contém e até enviaram 
alguma inspiração visual, mas essencialmente pediam algo mais hip, 
divertido, moderno, que chamaria à atenção de um viajante para um 
bom quarto a um preço baixo.

Comecei por me informar mais sobre o resort recorrendo 
ao que podia. Naveguei o seu site, li as suas intenções, visualizei 
a galeria de imagens, observei o seu logotipo, tudo isto para me 
poder posicionar e contextualizar melhor em relação à temática 
da proposta. Passando para outra fase de investigação, procedi 
à pesquisa, essencialmente visual, de situações similares, para 
poder observar planos existentes e ao mesmo tempo poder usá-
los como inspiração. Achei que seria lógico cruzar nessa pesquisa 
a busca de logotipos de hotéis, hostéis, pousadas, resorts, com a 
procura de logotipos feitos para a área de desportos aquáticos de 
superfície, especificando-me essencialmente no surf, kite surf, 
bodyboard, windsurf. Também não pude deixar de recolher alguma 
informação visual directamente ligada à temática em questão para 
a constituição de um moodboard, como imagens de ondas e paus 
de canela. Foi imediatamente possível observar a ligação entre 
estas. Refiro-me às formas, ambas descrevendo curvas sinuosas. 
Isto foi o essencial ponto de partida para o começo da parte prática. 
Muito provavelmente, no meio académico, ser-me-ia permitido 
e devido ir mais além de algum tão comum antes da parte prática, 
mas essencialmente a pedido do Director de Arte do estúdio, as 
ideias eram boas e fazia sentido avançar, havendo como ponto 
de interesse e objectivos uma boa resolução gráfica, mesmo com 
pontos de partida mais básicos.

A parte de exploração foi bastante grande. A verdade é que 
estando concentrado apenas nesse projecto, horas seguidas e dias 
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Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa é um resort que se 
baseia na busca de luxo sustentável no paraíso que é Paje, na 
Tanzânia. Luxo, conforto e espaço privado têm sido os seus valores 
orientadores na criação deste resort de 5 estrelas, mas não às custas 
do meio ambiente local; dão especial atenção à preservação da 
rica cultura da ilha. O grupo acredita que os altos padrões devem 
ser atingidos preservando o meio ambiente, que o luxo não deve 
custar à Terra, e como tal esforçam-se para preservar e valorizar a 
rica paisagem natural de Zanzibar, com uma arquitectura discreta 
projectada em torno da fauna existente. O resort é sustentado por 
energia eólica e solar. Além disso, conta com uma fonte própria de 
água e dessalinização. Cada moradia está equipada com sistema 
de aquecimento de água fotovoltaico. Incluem ainda a reciclagem 
e plantação de frutas e legumes orgânicos, que são usados   no seu 
restaurante para uma qualidade controlada. A ilha de Zanzibar, 
conhecida localmente como Ugunja, é um historicamente rico, no 
cruzamento das culturas africana e árabe. Paje, situada na costa 
leste de Zanzibar é uma praia de areia branca, banhada pelas águas 
turquesa do Oceano Índico e graças à rasa calma água, e ao seu 
recife, é também um destino de classe mundial para iniciantes e 
profissionais de kitesurf.

Graças a essa forte ligação ao surf, decidiram criar uma nova 
linha de quartos no resort, com surfistas como público-alvo, sendo 
esta nova linha bastante mais acessível que os outros quartos no 
resort, no entanto sem esquecer que ainda se trata de alto luxo. Com 
a criação desta nova linha de quartos, referiram que tinham mais 

2.3
cinnamon rooms
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seguidos, é possível evoluir duma maneira que me surpreendeu. 
Observei os meus ficheiros do Illustrator e pude verificar o caminho, 
as imensas pequenas e grandes variações que me levaram a um 
resultado final. Normalmente, num dia trabalhava num projecto e 
noutro dia um diverso, ou até um e/ou vários diferentes no mesmo 
dia, mas este teve um seguimento mais regular e pude verificá-lo no 
resultado, contudo essencialmente no processo.

Lidei com a situação de oferecer várias opções de escolha e ser 
escolhida a que achamos menos interessante, ou ainda identificar 
boas soluções no processo mas nem serem consideradas para envio 
ao cliente. Sobretudo desenvolvi e as algumas decisões já não me 
coube a mim. Depois de um último envio ao cliente, ele apenas 
sugeriu para trocar a cor para outra que era mais do seu agrado.

/ esboços iniciais; alteração e progressão dos ícones
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paje beach, po box 2115
zanzibar, tanzania
tel +255 776 263 451
cinnamon@whitesandvillas.com

www.cinnamonrooms.com

paje beach, po box 2115
zanzibar, tanzania
tel +255 776 263 451

cinnamon@whitesandvillas.com

www.cinnamonrooms.com

/ possíveis versos para cartão de visita



6160

personalidade da fonte em si. Em algumas situações foi feita uma 
valorização da parte Art Connection, a pedido do orientador na 
empresa, outras vezes foi trabalhada mais a ideia de abstracção e 
estilização da sigla mais curta.

Foi uma proposta que me deu bastante prazer desenvolver e 
que me deixou feliz com os resultados obtidos, mas talvez por falta 
de informação facultada, posso não ter cumprido o que estava na 
ideia de quem escolhe. Mais tarde regressei a este trabalho para 
trabalhar no cartão de visita, papel de carta e também numa peça 
gráfica digital, que se pode assemelhar a uma espécie de catálogo, 
sendo todos estes realizados com um logotipo desenvolvido por 
uma colega de trabalho, utilizando a fonte Planeta, de Dani Klauser, 
e tendo a imposição de usar essa mesma fonte em quase tudo. Não 
achando que se adequava ao propósito, tentei por vezes utilizar 
outras fontes na fase de criação, mas quem decidia estava mesmo 
convencido que a fonte Planeta seria a melhor. Apesar de as minhas 
opções para logotipo não terem sido escolhidas, desenvolvi o 
trabalho com gosto e fiquei feliz com os meus resultados.
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Estamos perante mais uma proposta de trabalho inserida 
no campo da criação de um logotipo, também com escassa 
informação fornecida, nem tão pouco possível de encontrar 
algo mais online, visto que seria para uma futura galeria de arte. 
Chamava-se Eastern Europe Art Connection, com a possibilidade 
de aparecer também como EEAC e EE Art Connection. Sem 
mais detalhes, seria uma galeria de arte e ponto. Como ponto de 
partida, para inspiração, o orientador na empresa recomendou-me 
a visualização de um trabalho sobre a criação de uma identidade 
visual que o estúdio de design sediado em Londres, OK-RM, fez 
para a Untitled, uma feira internacional de arte, que se foca no 
equilíbrio curatorial e na integridade de todas as áreas da arte 
contemporânea. Disse-me que queria algo apenas tipográfico 
ou quase apenas tipográfico, que passaria por uma boa escolha, 
também usando como palavra-chave o minimalismo.

Por via deste trabalho, fui introduzido a uma ferramenta útil 
que desconhecia, a aplicação Fontstand, que permite experimentar 
fontes de forma gratuita ou alugá-las ao mês por apenas uma 
fracção do preço original. Até pude encontrar nela duas foundries 
portuguesas, sendo elas DSType e a Feliciano Type Foundry. Numa 
fase inicial, fiz uma selecção de fontes que poderiam encaixar-se 
nas ideias pedidas. O desenvolvimento de ideias para o logotipo 
começaria a ser feito depois do orientador na empresa proceder à 
escolha de uma fonte dessa selecção. A fonte escolhida foi a Estilo 
Pro, da foundry portuguesa DSType. Foram feito inúmeros esboços 
com base nas ideias de minimalismo, modernismo e valorização da 

2.4
eeac
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/ frente e verso do cartão de visita/ logotipo e versões secundárias escolhidas
não criados por mim
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com um distinto estilo gráfico, mas com uma grande tentativa 
de progressão dentro dos mesmos. Uma vez limitado a ter como 
influência um logo tão horizontal, com elementos semelhantes 
a asas, era difícil não fazê-lo parecer algo associado a transportes 
aéreos. Fiz algumas tentativas completamente desligadas deste 
tipo de grafismo, para tentar convencer o orientador na empresa, 
que poderia haver outras soluções interessantes. Mas ele revelava 
que o cliente queria mesmo algo relacionado com o seu esboço. 
Assim sendo, aproveitei esse facto e fui tentando acrescentar a 
ideia concreta de algo que se assemelhasse a uma ponte, ou à ideia 
de força, peso, que associo à construção de edifícios. As fontes 
open source Montserrat, Open Sans, Changa One, foram utilizadas 
durante o desenvolvimento do logotipo, em pesos normalmente 
à volta do bold. A escolha poderia passar por qualquer uma destas, 
visto que complementavam equilibradamente os símbolos criados. 
Senti-me bastante agradado ao poder ver a maioria dos esboços 
criados duma vez e sentir que qualquer um desses poderia fechar a 
proposta, só tínhamos mais que escolher o mais adequado.
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No geral, posso dizer que, ao longo das propostas recebidas, faltou 
sempre muita informação para poder partir para a resolução de um 
projecto. Nem estou a falar de detalhes, estou a falar de informação 
básica e completamente fulcral para saber do que trata. Obviamente 
que sempre tentei obter o máximo de informação possível, tanto 
questionando várias vezes sobre tal, ou pesquisando, ambas sem 
sucesso. Este foi mais um exemplo. Do ponto de vista de um desafio, 
pôde ser interessante para mim, como aluno de Mestrado a realizar 
um estágio na área do design gráfico pela primeira vez. Pude 
testar-me e até tirar partido no deixar a criatividade fluir.

Esta proposta inseriu-se no campo da criação de um logotipo. 
A empresa chamava-se Meridian e apenas pude saber que pertencia 
à área construção civil. Foi uma daquelas situações em que o 
cliente mandou o seu próprio esboço para uma ideia de logotipo. 
Referiu também que queria algo baseado no mesmo. Até deu como 
referência para a sua inspiração, o logotipo da marca de automóveis 
Chrysler, apenas por gosto pessoal, sem nenhuma explicação ou 
justificação lógica. Teria então de me basear no seu esboço e ter 
em mente o logotipo da Chrysler como inspiração. Devido ao 
orçamento, como é comum nalgumas propostas que recebi, tive a 
imposição de ter que usar uma fonte open source.

Embora todas estas condicionantes aparentem ser estranhas 
ou insuficientes para a criação do trabalho, a verdade é que me 
senti estimulado durante a sua progressão e evolução. Foi um 
trabalho com constantes pequenas variações, tentando resolvê-lo 
nos detalhes. É possível verificar vários grupos de logos construídos, 

2.5
meridian

/ esboços criados pelo cliente
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A cidade de Przemyśl situa-se no sudeste da Polónia e é habitada 
por uma média de 60000 pessoas, tendo se tornado em 1999 parte 
da província de Podkarpackie. A cidade deve a sua longa e rica 
história à vantagem da sua localização geográfica, situando-se 
numa área que liga montanhas e terras baixas conhecida como, 
o portão de Przemyśl, com linhas abertas de transporte e solo 
fértil. Importantes rotas comerciais que ligavam a Europa Central 
e a Europa Oriental passaram por Przemyśl e asseguraram a 
importância da cidade. A cidade prosperou como um importante 
centro de comércio durante o período renascentista. O longo 
período de prosperidade possibilitou a construção de grandes 
edifícios públicos   como da Antiga Sinagoga de 1559, um colégio 
jesuíta em 1617, etc. A prosperidade chegou ao fim em meados 
do século 17, devido à destruição de guerra durante o dilúvio e o 
declínio geral da comunidade polaco-lituana. O declínio da cidade 
durou mais de cem anos, e só no final do século 18 recuperou os 
seus antigos níveis de população.

A proposta passava por criar a identidade gráfica para uma 
exposição intitulada “A Idade de Ouro da Cidade”, tendo como sub-
título “à medida que a indústria se tornou rica, bonita e famosa”, 
que teria lugar no Museu de Przemyśl. A exposição era dedicada 
à idade de ouro da cidade, que decorreu entre o século 16 e 17 e 
à nova rota turística subterrânea, como é agora chamada. Para 
este trabalho comecei por fazer pesquisa em campo, tendo ido, a 
conselho do estúdio, ao Podziemia Rynku, um Museu com uma 
exposição permanente sobre o mercado subterrâneo de Cracóvia, 
para poder observar a identidade de um Museu com tópicos com 
algumas similaridades, podendo também tirar partir para conhecer 
um pouco mais de Cracóvia. Outro colega do estúdio esteve 
encarregue do moodboard e depois da aprovação do cliente comecei 
a trabalhar na sua identidade. O grande problema deste projecto 
é que se arrasta praticamente desde o início que lá estou, ainda 
sem qualquer conteúdo fornecido. É bastante difícil definir grelhas, 
tamanhos de letra, entre outros detalhes, quando não há sequer 
uma noção do tamanho dos títulos ou textos, principalmente 
quando haverá diferentes suportes como, as próprias paredes, 
placas e até ecrãs. No entanto, fui tentando usar a imaginação e ser 
criativo. À partida comecei pela criação do logotipo representativo 
da exposição, que logo tive como imposição o uso da fonte Infini. 
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Em 1909, por iniciativa de historiadores e amantes do passado 
criou-se uma Sociedade de Amigos da Ciência em Przemyśl, que 
no seu programa de acção teria como objectivo promover a ciência 
polaca, a investigação científica sobre o passado da região, as 
preocupações sobre monumentos culturais nacionais, etc. A reunião 
de fundação da sociedade foi realizada a 14 de Fevereiro de 1909.

O museu foi criado com base em colecções privadas 
de Tadeusz Osiński e Maria Osiński. Reuniram colecções de 
arqueologia, etnografia, arte, recordações históricas, entre outros. 
Antes de 1909 já somavam mais de 1500 artigos, cerca de 3000 livros. 
A inauguração do Museu teve lugar no dia 10 de Abril de 1910, 
com grande presença das autoridades municipais, trabalhadores 
da igreja e população local. Durante a cerimónia, o bispo Joseph 
Sebastian Pelczar, abençoou e desejou um bom desenvolvimento da 
ciência e da cultura polaca.

Durante a Primeira Guerra Mundial o museu adquiriu uma 
vasta colecção de militaria, arquivos sobre as mansões, cidades e 
aldeias destruídas de Przemyśl. Em 1921 o museu foi rebaptizado 
para Museu Nacional de Przemyśl e passou a ser um dos 14 museus 
polacos a integrar a Associação de Museus de História e Arte. Teve 
alguns marcos importantes ao longo dos anos até aos dias de 
hoje, porque atravessou as duas grandes guerras, pelo meio tendo 
havido roubos de exposições valiosas. Actualmente, o museu é 
uma instituição com vários departamentos e tem colecções de 
arqueologia, etnografia, história, natureza, artes e ofícios. A colecção 
da biblioteca inclui mais de 36000 volumes de livros e revistas.

2.6
muzeum przemyśl
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/ logotipo escolhido, grelha de construção e margens de segurança

Tentei fazer o melhor tendo essa limitação, achando que a fonte não 
se adequava, de todo. Tem um caracter divertido e irregular, que 
acho não ter que ver com a ideia da exposição. Fui criando testes 
para as paredes com títulos e textos simulados, a partir de alguns 
planos das salas enviados pelo arquitecto que estava encarregue 
de outras tarefas para a exposição. Também fui criando o layout 
para os ecrãs que seriam de 42 e 21 polegadas, estes tendo passado 
por uma grande evolução desde o início dos primeiros rascunhos, 
embora sendo mais difícil, pelas supostas secções que teria e sendo 
táctil. Sem qualquer informação para além de que estaria em 4 
línguas e talvez tivesse galeria de imagens e textos, foi uma tarefa 
complicada e é bastante possível que depois de se receber conteúdo 
possa haver alterações grandes na grelha. Assim como isto, também 
trabalhei na criação de sinaléctica para a exposição, sendo obrigado 
à utilização desse mesmo tipo de letra para a parte em polaco, 
como vai acontecendo em algumas situações ao longo de toda a 
identidade. Inicialmente estavam definidas uma fonte serifada e 
outra não-serifada, sendo elas a Calluna e a Auto, respectivamente. 
A Calluna foi retirada e substituida pela Infini, a Auto manteve-se. 
Um trabalho de detalhe e paciência, com objectivos bastante mais 
concretos, passou pelo desenho do mapa da cidade de Przemyśl. 
Inicialmente desenhei-o mais fielmente à captura de ecrã do mapa 
do google, que foi o que me foi fornecido, tendo-me sido mais tarde 
pedido para o estilizar mais e assim o fiz.

/ logotipo desenvolvido
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/ esboços para sinalética/ esboços para sinalética
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zarys dziejów przemyśla
Domniemane centrum znajdowało się na Zasaniu. 
Świadczą o tym odkryte przy ul.Bielskiego relikty 
najstarszych umocnień obronnych w postaci 
opalonej korony wału z palisadą oraz osada z 
czasów wpływów rzymskich przy ul. Rycerskiej 
wraz z przedmiotami codziennego użytku. W 
takich okolicznościach występują na tym terenie 
najstarsze ślady chrześcijaństwa na ziemiach 
polskich. Są nimi odkryte w okolicach Przemyśla 
dwie amfory  gliniane, w których przewożono, 
zdaniem niektórych z Nikomedii (dzisiaj Izmit w 
Turcji), wino niezbędne do sprawowania liturgii 
eucharystycznej. Istnieje przypuszczenie ,że 
nośnikami chrześcijaństwa byli kupcy rzymscy, 
którzy przebywali na miejscu w zorganizowanej 
faktorii (commercea). Diecezja przemyska jest 
chronologicznie najstarszą.
Num harions edignatenis et alit estiis pelecto 
tassusa pienihitibus sitati nat excepudit, ullorit 
et quo odic to coriam quia evenestibus abor 
andit quibus nobit eatium quo modisi as et est, 

qui rentiost. Udit ommolor istiant emquam, 
aliquam cusci di volorit plaborionem faccabo 
repudi to omnis quia ium, officietum resse 
sed ullum eossuntur facessunt autecum quas 
aut latecat initatur samendae none ad quame 
conet quisquatem nem etur si repellores ipitas 
magnimos si il es ent quam volor mi, omniame 
ndisit quuntecum sandia consequis unt lacerro 
dipit qui idita dellandes nimin reculpa amusam 
fugit plam et optatur, to expernatem quatibusaped 
que eiunto omnis que estisit atistibus ullabor 
poreica borunt eiunto omnis.
Ur sint, nam, sam sitatqui alitatur, aut am 
qui aped et endicipis estrum et endio volorem 
fuga postemp orerum que coreiumque nam 
quiataquam quibus nost, nost officillabo. 
Nequideres nonserum am, vidi comnihilitat et, 
verferitiam fugite dolenie nisquos milit, a aut 
musam istion prest et volori que inis incipsus 
accus reiustis et aceruptati odistrum.

Domniemane centrum 
znajdowało się na 
Zasaniu. Świadczą 
o tym odkryte przy 
ul.Bielskiego relikty 
najstarszych umocnień 
obronnych w postaci 
opalonej korony wału z 
palisadą oraz osada.

capítulo ii — descrição e análise

/ esboços para ecrãs tácteis

the history
of przemyśl

Domniemane centrum znajdowało się na Zasaniu. 
Świadczą o tym odkryte przy ul.Bielskiego relikty 
najstarszych umocnień obronnych w postaci 
opalonej korony wału z palisadą oraz osada z 
czasów wpływów rzymskich przy ul. Rycerskiej 
wraz z przedmiotami codziennego użytku. W 
takich okolicznościach występują na tym terenie 
najstarsze ślady.

zarys dziejów
przemyśla

/ esboços para ecrãs tácteis
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/ esboços para informação no espaço/ esboços para informação no espaço
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/ mapa da cidade desenhado em vector
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As estruturas de defesa do Castelo da Salina em Wieliczka 
compreendem edifícios localizados na parte norte-ocidental da 
cidade, que a partir do final do século 13 até 1945, foram a sede do 
Conselho de Salina de Cracóvia. Eles constituem a única instalação 
deste tipo em todo o país e ao mesmo tempo são um excelente 
exemplo da arquitectura medieval e moderna relacionada com o 
desenvolvimento de minas de sal na Europa.

O edifício localizado no centro do complexo do castelo foi 
a sede do gestor das Salinas de Cracóvia. A parte mais antiga da 
instalação é a sua secção oriental, erguida no final do século xiii. 
No século xiv, a sua parte ocidental foi prorrogada por um edifício 
de um piso com uma riqueza única de abóbadas. No século xvi, foi 
prorrogada mais uma vez num estilo renascentista: a sua parte 
ocidental foi ampliada com um segundo andar, também foram 
adicionadas novas abóbadas decoradas com cofres, vigas e um sótão 
no topo das paredes. A parte mais antiga foi construída com o uso 
de arenito das Montanhas Beskidy, e a extensão do castelo foi feita 
com o uso de tijolos. Em janeiro de 1945, o castelo foi demolido 
para as adegas e permaneceu em ruínas até 1976. A reconstrução do 
edifício foi concluída em 1984. Além das adegas medievais originais, 
há um quarto gótico, característica da época de Casimir, o Grande, 
com abóbadas nervuradas apoiadas por um único pilar. Vale a pena 
prestar atenção aos pilares originais, assim como os três fragmentos 
de trabalho de pedra incorporado na abóbada reconstruída. As 
instalações abrigam uma exposição dedicada à história de Wieliczka 
desde os tempos pré-históricos até ao século 20, e a única colecção 
de saleiros na Polónia.

História do Castelo
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O Museu Zup Krakowskich é uma instituição cultural estado que foi 
criada em 1951, cuja missão é proteger e popularizar a rica história 
da mineração de sal na Polónia. A ideia de salvar a mina de sal de 
Wieliczka, um monumento da natureza e do trabalho dos mineiros 
polacos, foi empreendida por Alfons Długosz, um artista e professor 
da escola de Wieliczka. As colecções, que foram acumuladas ao 
longo de vários anos, permitiram a organização de uma exposição 
subterrânea nos históricos poços sobre o terceiro nível da mina, 
a uma profundidade de 135 metros. A administração da mina 
forneceu equipamento e ferramentas de mineração, descoberto 
como resultado de um trabalho de escavação realizado em conjunto 
nos antigos poços. Isso permitiu que o Museu compilasse a única 
colecção de antigas máquinas de extracção de madeira do mundo, 
antecessores de vapor e máquinas eléctricas. Além disso, o Museu 
foi fornecido com arquivos de trabalho, bem como uma preciosa 
colecção de mapas de mineração.

As exposições do Museu estão divididas nas seguintes 
colecções: geológica, arqueológica, tecnologia de mineração, 
cartografia, arte, etnografia, arquivos (documentos, manuscritos, 
documentação da salina) e a chamada colecção especial (fotografias 
antigas, diplomas, documentos cerimoniais).

A enorme e complexa tarefa do museu é preservar os poços 
de mineração em condições de segurança, bem como para manter 
as exposições lá apresentadas, que são constantemente ameaçadas 
pelo impacto mecânico da massa rochosa, salinidade, as diferenças 
de temperatura, humidade e mofo.

2.7
muzeum żup krakowskich
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/ painel informativo

A proposta passava por criar a identidade gráfica para a exposição 
permanente sobre o Castelo da Salina de Wieliczka. O trabalho 
envolvia essencialmente a realização de sinaléctica e organização 
de informação. Era importantíssimo a criação de um layout com 
sobriedade, sem excentricidade, com caracter simples, mas não 
simplório. Haveria placas internas e externas com informação 
sobre diferentes tópicos como, a exposição histórica, a exposição 
arqueológica, a sala gótica, os saleiros, a torre, os castelos do norte, 
sul e centro, poços de mineração, o muro de defesa, a cozinha 
da salina. Também haveria algumas situações com quadros mais 
gerais, com informação mais completa com detalhes de horas de 
acesso, datas, ícones de proibições, tópico da exposição, entre 
outros. Não podia faltar toda a sinaléctica com indicação para as 
próprias salas ou caminhos até cada tema da exposição, saídas, 
entradas, casas de banho, roupeiro, escritórios, bilheteiras, todas 
estas nas várias situações possíveis, dependendo da localização da 
pessoa no local. Foi um trabalho em que mais elementos do estúdio 
foram participando na questão de ajuda na língua. Uma grande 
parte deste trabalho também passou pelo desenho vectorial do 
castelo, para depois aparecer em várias situações como, indicação 
da nossa própria localização no castelo, e também informação de 
o que é cada edifício constituinte do mesmo. Este foi um processo 
trabalhoso pois, inicialmente foi-me dado um desenho 3D do 
castelo, que por si já estava bastante estilizado, tanto que até fez 
desaparecer alguns edifícios e outros detalhes importantes. Mas 
aconteceu assim porque a fotografia fornecida não tinha uma 
muita boa perspectiva, vários elementos estavam tapados por 
árvores, entre outros detalhes. No entanto, acabei por ter que fazer 
um desenho mais detalhado, partir dessa fotografia e mais umas 
quantas da pesquisa possível, querendo ter o máximo de informação 
possível mesmo de perspectivas diferentes, com objectivo de as 
cruzar e perceber certos detalhes. Este foi um trabalho de paciência 
e minúcia, com caracter técnico.
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/ painéis informativos/ sinalética e painéis informativos
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/ castelo desenhado em vector para utilizar em painel informativo



115114

no Verão, testemunham o entusiasmo dos fãs de música de todo 
o mundo têm pelo festival. Talvez isso não seja tão surpreendente, 
considerando que durante centenas de anos, a música tem sido 
considerada como a língua universal. E isso é tudo o que importa 
para o OFF Festival.

Os organizadores e participantes do festival minimizam 
o impacto sobre o meio ambiente usando energia renovável, 
reciclagem e fornecimento de alimentos em recipientes 
biodegradáveis. Em 2013 foi reconhecido como um festival 
ambientalmente amigável pela Green’n’Clean.

Além da música, o OFF Festival também suporta uma 
variedade de artes independentes e eventos culturais, como 
exposições, workshops e sessões de cinema. Também está ligado à 
promoção de programas de voluntariado.

Foi o primeiro projecto a que fui introduzido no estúdio, 
que embora não passasse pelo editorial, deixou-me extremamente 
motivado não só pela grande importância que representa, sendo um 
dos festivais de música mais importantes na Polónia, mas também 
pelo meu envolvimento e interesse com música. O trabalho surgiu 
por intermédio dum concurso, assim como vários projectos 
realizados pelo estúdio. O mote era desenvolver um moodboard, 
tentando definir um conceito para a proposta e também a realização 
de um storyboard, com ideias para um possível anúncio que revelaria 
bandas que lá tocariam. Eu e mais dois elementos do estúdios 
fizemos moodboards, tendo utilizado inicialmente como ferramenta 
o Pinterest, onde adicionava-mos conteúdos gráficos que fizessem 
sentido, tendo apenas cabido a mim fazer o storyboard. Para este até 
deram como referência um vídeo da Honda, intitulado Paper12, para 
ter em conta como inspiração o conceito e abordagem gráfica do 
vídeo. Queriam que fosse um stop-motion que como conceito base 
mostrasse a construção do festival, tendo até enviado praticamente 
a descrição de todos os momentos. Foi algo como, ver Katowice de 
cima, com nuvens e mãos que as afastassem, nos aproximássemos 
do local, até que já estivesses muito perto e essas mãos colocassem 
tudo o que festival pode conter, desde palco, casas de banho, 
pessoas, indicações, entre outros, tendo especialmente achado 
graça à especificidade de colocar muffins. Para além disto, embora 
não fosse suposto, comecei também a trabalhar no logotipo sobre 
o conceito de “OFF WE GO!” que defiram para o festival, tendo 
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É difícil direccionar o OFF Festival para um único género, cena ou 
estilo quando há músicos com estilos muito distintos a tocarem no 
mesmo palco. O que molda e mantém a filosofia do festival juntos 
é a sua abertura a tudo o que é menos óbvio e mais desafiador do 
que os produtos servidos no mainstream. É por isso mesmo que, 
ainda que o director de arte do festival, Artur Rojek, se esforce 
para obter as maiores actuações na música alternativa a cada ano, 
não se vê “nomes” a tocar em Katowice. É um festival de música 
alternativa que se realiza anualmente desde 2006. Cerca de 11 mil 
pessoas participaram no evento de três dias com 30 bandas divididas 
por 3 palcos. Até 2009, foi realizado no Słupna Park em Mysłowice, 
em Agosto e durava quatro dias. Desde 2010 que acontece em 
Katowice, em Dolina Trzech Stawów.  Esse que ocorreu em 2009 foi 
dedicado ao 70º aniversário do início da Segunda Guerra Mundial. 
O convidado de honra foi o Jonathan Poneman. A edição do OFF 
Festival de 2010 foi realizada de 5 a 8 de Agosto em Katowice. Nesse 
ano, foi dedicado à celebração do aniversário 200º de Fryderyk 
Chopin com concertos em que o tema principal foi “Inspired by 
Chopin”. Em janeiro de 2012, o OFF Festival venceu o prestigiado 
European Festival Award na categoria de Best Medium Sized 
Festival. No mesmo ano, o site Pitchfork distinguiu o OFF Festival ao 
colocá-lo na lista de 20 festivais de verão mais importantes do mundo.

O OFF Festival nunca se deixa ser rotulado, nunca optou 
pelas escolhas mais fáceis e ainda assim ganhou um público devoto 
e a atenção de todo o mundo. Comentários no topo imprensa 
musical e o número crescente de estrangeiros que visitam Silésia 

2.8
off festival

12 - Consultável em https://www.youtube.
com/watch?v=fLCEd8xk1BE
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/ esboços iniciais

incluido no próprio moodboard. O storyboard foi desenvolvido por 
mim através de fotomontagem digital e que nos levou à vitória para 
a realização do projecto. Fiquei feliz por ajudar a equipa e até recebi 
um aperto de mão com parabenização.

O âmbito de trabalho seria a comunicação visual do 
festival, redesenhando toda a identidade, passando pela 
remodelação do website, conceito de promoção, materiais 
promocionais. Descrevem que a actual imagem do festival 
é aborrecida e enfadonha, tendo grande reconhecimento e 
prémios ganhos, achavam, e bem, que a imagem devia ser 
renovada, tendo como objectivo aumentar o número de 
pessoas no festival, principalmente pessoas entre os 20 e os 
25. Queriam que tivéssemos em conta alguns tópicos como a 
confortabilidade, sendo tudo perto, bonito e com uma área verde, 
a intimidade, havendo cerca de 12000 pessoas por dia, a ideia de 
surpresa, visionarismo e amigabilidade. Ademais queriam que 
se trabalhasse à volta da frase “OFF WE GO!”, juntamente como 
conceito. Falaram também em alguns festivais de referência 
como o Primavera Sound, Melt, Latitude, End of the Road, Best 
Kept Secret, Wilderness.

A ideia principal foi à volta do conceito do não-evento, do 
acaso, do acidente, enfatizando que mesmo assim há uma equipa 
por trás de tudo, algo que permitiu a criação duma estética 
arrojada, extravagante e sem medos. Embora tivéssemos ganho 
oportunidade para realizar este projecto por minha causa, fui 
participando de forma mais leve no projecto, talvez porque era 
uma grande responsabilidade, embora algumas vezes tivesse dado a 
entender que tinha interesse em estar mais envolvido. Mas assim foi 
desenvolvido o logotipo, banners, gifs, layouts para as redes sociais, 
layout para o site, que foi programado pelo colega que tem essa 
função no estúdio. Tudo isto ainda estava sujeito a alterações, foi 
feito com bastante antecedência e já se encontrava activo online, 
mas para o anúncio das primeiras bandas e para mostrar o ar mais 
fresco e convidativo com a nova imagem.
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/ storyboard/ storyboard
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/ esboços para logotipo/ storyboard
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/ website temporário (feito em conjunto)/ website temporário (feito em conjunto)
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/ website temporário para smartphone (feito em conjunto)/ website temporário (feito em conjunto)
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/ esboços de grafismos para a identidade do festival
(feito em conjunto)

/ esboços de grafismos para a identidade do festival
(feito em conjunto)
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/ construção do mapa do website (feito em conjunto)
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Fajnie, że chcesz się z nami skonstatować. 
Jeszcze fajniej będzie jeśli swoją wiadomość skierujesz na maila tematycznie powiązanego ze sprawą w jakiej do nas piszesz. To nam ułatwi szybką odpowiedź.
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preferência em temas bíblicos.
As actividades de Ambroziak foram significativamente 

afectadas pela situação política na Polónia nos anos 80 e o papel 
predominante do catolicismo na sociedade polaca. Por outro lado, 
o artista reage sobre a contemporânea cultura de massa (p.ex., 
banda-desenhada, desenhos animados e filmes de ficção científica) 
e a cobertura agressiva dos media. A figura de uma boneca é uma 
forma de confronto entre a imaginação ilimitada da criança com 
a incessante luta da brutal realidade. As deformadas, grotescas e 
desproporcionais silhuetas das esculturas de Ambroziak tornam-se 
quase um feio provocativo. O artista chama-lhes “Minotaurs” 
ou “Dollies” – as figuras humanóides com rostos anónimos que, 
simultaneamente, testemunham e confrontam os dias de hoje.

A proposta passou pela necessidade do artista Sylwester 
Ambroziak querer mostrar o seu trabalho de uma forma 
interessante e apenas no meio digital, não sendo a sua intenção 
ter uma peça gráfica física. Com muita pena minha, não tive o 
envolvimento que queria neste trabalho. Era uma boa oportunidade 
para trabalhar no campo editorial. No entanto, no dia seguinte 
voltei a trabalhar noutro projecto em que já estaria envolvido, 
mesmo sem ter tido oportunidade de mostrar os resultados deste 
projecto. Apenas estive um dia à volta do projecto, mas desenvolvi 
várias hipóteses de possíveis composições de página para valorizar 
o seu trabalho. Também tive a imposição de ter de ser vertical e 
embora tivesse questionado a lógica dessa opção, uma vez que 
apenas seria para o meio digital, não obtive resposta. É notória a 
evolução na construção da composição ao longo das páginas. Sinto 
que se podia optar pela última opção e aprimorá-la para o possível 
layout do trabalho. Não obstante, fiquei satisfeito com o que fiz 
dentro das possibilidades, numa situação que só pecou por não ter 
podido continuar a trabalhar na mesma.

capítulo ii — descrição e análise

Sylwester Ambroziak nasceu em 1964 em Łowicz, Polónia. Estudou 
na Faculdade de Escultura na Academia de Belas Artes de Varsóvia. 
Os seus trabalhos foram apresentados em mais de 70 exposições 
individuais e mais de 120 exposições colectivas na Polónia e pelo 
resto do mundo. Recebeu bolsas de Inter Alia, Fundação Notoro, do 
Centro de Escultura Polaco em Orońsk, da Fundação da Cultura e 
da Fundação Kulczyk. Também foi indicado para receber o prémio 

“Paszporty Polityki” em 1994, 1999 e 2008.
Ambroziak é um artista que se especializa em escultura, 

desenho, mas também em instalações e filmes animados 
experimentais. As figuras de Ambroziak têm na maior parte 
um tamanho considerável e são feitas de madeira, no entanto, 
actualmente ele também utiliza silicone e resina.

Ele fez exposições várias vezes como estudante, apresentando 
as suas performances e esculturas na Galeria Dziekanka e na 
Academia de Belas Artes de Varsóvia. As suas obras estão associadas 
com a New Expression em “Young Art”. A actividade artística de 
Ambroziak baseia-se nas formas expressionistas de representação 
como a simplicidade, a brutalidade das formas, alteração de 
escalas/proporções e contrastes policromáticos. Nas suas criações 
verifica-se uma significativa influência primitiva e arcaica incluindo 
características formais característicos das figuras e máscaras 
africanas. Ambroziak iguala o papel actual de um criador para as 
atividades dos xamãs que eram ao mesmo tempo artistas, sacerdotes 
e curandeiros. Voluntariamente lida com motivos e temas antigos, 
embora os apresente sob uma forma não-clássica, apresentando 

2.9
sylwester ambroziak
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de controlo de qualidade e um sistema de gestão da qualidade 
implementado, garantem a mais alta qualidade dos seus produtos.

A Żabczyńscy criou uma gama nova de 15 farinhas de alta 
qualidade em embalagens de 1 kg e 5 kg para venda a retalho, o 
que resultaria em 30 embalagens para fazer, incluindo a criação de 
um logotipo para a marca que se chamaria TO TA, significando 
algo como, “a tal”. Teria 5 tipos de farinha de trigo, 3 tipos de 
farinha de centeio, 3 tipos de farinha integral, sêmola, farelo de 
trigo, triguilho, pão ralado. Toda a atitude gráfica da empresa 
é muito fraca e desactualizada, sendo um grande objectivo da 
mesma criar algo mais actual para estas embalagens. O meu papel 
nesta proposta entra numa fase mais tardia. Posso dizer que o 
natural processo de pesquisa inicial, da procura de  inspiração, da 
realização de experiências, entre outros, já estava feito. Entrei 
numa fase onde tive de aprimorar o design das embalagens base, 
de 1 kg e 5 kg, que estava definido até à data e partir daí criar as 
restantes 28 embalagens. Um trabalho de paciência e rigor, onde 
constantemente se enviava o produto como final para o cliente, 
para o mesmo poder imprimir e corrigir possíveis erros com a 
embalagem montada. Infelizmente, o próprio cliente falhava várias 
vezes na própria informação que fornecia, desde medidas até à 
informação dos valores dos ingredientes, levando a que cada vez que 
enviasse correcções se tivesse que mudar as 30 embalagens. As suas 
cores eram Pantone, apenas uma cor cada embalagem, exceptuando 
as 4 embalagens premium que tinham 2 cores, trabalhando também 
com a diferente percentagem de tintagem para obter outros tons.

capítulo ii — descrição e análise

A PHUP KWS ŻABCZYŃSCY Sp.J. é uma empresa que opera no 
sector da transformação de cereais e padaria. É um exemplo de 
uma empresa familiar com uma longa tradição, mais de setenta 
anos na indústria de moagem de cereais. O primeiro moinho com 
capacidade de produção de 10 toneladas foi construído em 1942, 
em Łaskarzew. Actualmente, a empresa possui quatro moinhos de 
farinha em Łaskarzew e Oriole com uma capacidade de moagem 
total de 200 toneladas, Lukow com capacidade de 150 toneladas e 
Stoczek Łukowski um moinho de centeio, com uma capacidade de 
100 toneladas por dia. A empresa também tem a sua própria padaria, 
que vende pão no mercado local e é usado para estudar a qualidade 
da farinha produzida. A fim de garantir a melhor qualidade dos 
grãos para produzir farinha com as melhores qualidades para 
padaria, a empresa tem a sua própria base de armazenamento de 
grãos, com uma capacidade total de cerca de 41000 toneladas. Os 
moinhos estão equipados com a tecnologia mais moderna de 
moagem e cada fábrica possui um laboratório profissional para 
avaliar a qualidade das matérias-primas e produtos manufacturados.

A empresa é gerida com base nas exigências modernas do 
mercado, implementou então sistemas de gestão da qualidade e 
segurança dos alimentos de acordo com PN-EN ISO 9001: 2008 e 
BS EN ISO 22000: 2005. Têm o seu próprio transporte, entregando 
a farinha em sacos de papel e polipropileno, fornecendo uma 
gama completa de trigo e de centeio processado. Muitos anos de 
experiência na fabricação, armazenamento próprio, tecnologia 
de processamento moderna, pessoal experiente, laboratórios 

2.10
to ta
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/ plano das embalagens de 5kg

masa netto:

mąka pszenna
typ 450

1 kg

mąka pszenna
typ 450

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

1480
336,8

9,2
1,2

72,3
0

0,17

0,2
0

72
2,6

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

www.totamaka.pl

mąka pszenna
typ 450

1 kg

mąka pszenna
typ 450

1 kg 5 907996 360239

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew
tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl
www.mlynzabczynscy.pl

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

/ plano de uma embalagem de 1kg

5 kg 5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1480
336,8

9,2
1,2

72,3
0

0,17

0,2
0

72
2,6

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl

mąka pszenna
typ 450

mąka pszenna
typ 450

mąka pszenna
typ 450

mąka pszenna
typ 450

5 907996 360703

mąka pszenna
typ 500

5 kg

mąka pszenna
typ 500

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka pszenna
typ 500

mąka pszenna
typ 500

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1435
343

10,1
1,2
74

5
0,31

0,2
0

70,5
2,3

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 908312 005650

mąka pszenna
typ 550

5 kg

mąka pszenna
typ 550

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka pszenna
typ 550

mąka pszenna
typ 550

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1441
344

9,7
1,9

77,6
1,1

0,26

0,2
0

70,6
6,1

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 361038

mąka pszenna
typ 750

5 kg

mąka pszenna
typ 750

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka pszenna
typ 750

mąka pszenna
typ 750

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1427
341

11,6
1,8

71,3
7,5

0,39

0,5
0

66,6
2,9

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360819

mąka pszenna
graham typ 1850

5 kg

mąka pszenna
graham typ 1850

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka pszenna
graham typ 1850

mąka pszenna
graham typ 1850

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1294
309

11,9
2,3
70
7,5

0,47

0,5
0

57,8
10,8

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360833 5 kg

bułka tarta

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

bułka tarta

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1451
347

10,5
1,6
73

5
0,32

0,5
0

69
2,2

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl

bułka tarta

bułka tarta

5 907996 360963
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kasza manna

5 kg

kasza manna

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

kasza manna kasza manna

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1457
348

8,7
1,3

76,7
7,5

0,18

0,1
0

74
2,5

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360864

mąka orkiszowa
pełnoziarnista

5 kg

mąka orkiszowa
pełnoziarnista

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka orkiszowa
pełnoziarnista

mąka orkiszowa
pełnoziarnista

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1341
316

14,9
2,1

59,4
7

0,5

0,5
0

54,4
9,2

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360888

otręby pszenne

5 kg

otręby pszenne

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

otręby pszenne otręby pszenne

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

907
216

16
4,6

19,5
0,02

0,9

2,4
0

13,3
42,4

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360994 5 kg

mąka pszenna
krupczatka

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka pszenna
krupczatka

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1453
342

10,5
1

71,4
<0,01

0,2

0,5
0

69,8
2,9

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl

mąka pszenna
krupczatka

mąka pszenna
krupczatka

5 907996 360970

mąka pszenna
pełnoziarnista

5 kg

mąka pszenna
pełnoziarnista

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka pszenna
pełnoziarnista

mąka pszenna
pełnoziarnista

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1436
340

13,2
2,5

71,9
3

0,5

0,1
0

57,7
10,7

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 361052 5 kg

mąka żytnia
pełnoziarnista

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka żytnia
pełnoziarnista

mąka żytnia
pełnoziarnista

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1362
323

8,1
2,2

61,2
7,5

0,41

2,5
0

60
12,8

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl

mąka żytnia
pełnoziarnista

5 907996 361014
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/ plano das embalagens de 5kg/ plano das embalagens de 5kg

mąka żytnia
razowa typ 2000

5 kg

mąka żytnia
razowa typ 2000

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka żytnia
razowa typ 2000

mąka żytnia
razowa typ 2000

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1260
301

8,1
2,2
74

<0,01
0,41

2,5
0

52,4
12,8

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360949

mąka żytnia
typ 720

5 kg

mąka żytnia
typ 720

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka żytnia
typ 720

mąka żytnia
typ 720

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1370
327

5,9
1,7

77,4
<0,01
0,36

2,5
0

66
6,4

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360901

mąka żytnia
typ 1400

5 kg

mąka żytnia
typ 1400

5 kg

Producent:

P.H.U.P. „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” Sp. J.
ul. Młyńska 7, 08–450 Łaskarzew

tel. 695 625 625  |  tel. (25) 798 20 31
email: lukow@mlynzabczynscy.pl

www.mlynzabczynscy.pl

mąka żytnia
typ 1400

mąka żytnia
typ 1400

WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 G PRODUKTU

1295
310

7,1
2,2

75,3
<0,01
0,44

2,5
0
11
11

kJ
kcal

g
g
g
mg
g

g
g
g
g

Wartość energetyczna

Białko (ogółem)
Tłuszcz
Węglowodany
Sól
Kwasy tłuszczowe 
nasycone (ogółem)

Węglowodany
Sacharoza
Laktoza
Skrobia
Błonnik pokarmowy

Najlepiej spożyć przed upływem 
daty podanej na wierzchu opakowania

Przechowywać w suchym, chłodnym
i przewiewnym miejscu

5 kg
masa netto

www.totamaka.pl 5 907996 360925
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contextualização da outra proposta, foi positivo ter podido tirar 
partido do termo de comparação, durante a concepção destes 
catálogos, para perceber as diferenças entre eles e se cada layout 
corresponde, se associa e até se complementa ao seu conteúdo.

Neste caso, até ao final, nunca cheguei a ter acesso aos 
conteúdos reais. A sua biografia foi copiada do que existia online, 
para simulação de conteúdo, assim como as imagens das suas obras, 
retiradas de vários websites. Uma vez que não sabia se chegaria 
a ter acesso aos conteúdos reais, achei que mesmo assim, teria 
lógica usar conteúdos relacionados com o artista, para os esboços 
de paginação se poderem aproximar o máximo possível a algo 
final. Como me foi dado a conhecer que o estilo das obras para 
o catálogo teriam a mesma linguagem gráfica que as anteriores 
e que seriam maioritariamente verticais, foi possível fazer vários 
estudos de layout, escolha de tipografia, escalas, composição de 
página, formato e grelha. Mais uma vez tinha ordens específicas 
para apenas apresentar uma obra por página, usar tipografia(s) open 
source, mostrar simplicidade, construir um layout discreto para 
não anular a obra. Neste não tinha informação concreta sobre o 
número de páginas, mas rondaria as 30 páginas no máximo. Optei 
neste caso por um formato ainda maior que o catálogo para o outro 
artista, 300 mm por 400 mm, pensando que deste modo o artista 
só teria a ganhar, devido à vivacidade e variedade de cores que 
utiliza, assim como o carácter de oferece às figuras que constrói. 
Sendo também fascinado e influenciado pela arte de rua, o grande 
formato faz todo sentido. Estas obras perderiam muito com um 
formato pequeno e desta maneira, ainda têm espaço branco para 
também poderem respirar na página.

Como é comum, foram feitos inúmeros estudos de layout, 
que depois de apenas um escolhido pelo dono do estúdio (meu 
orientador na empresa), posteriormente pude aprimorar. Foi 
utilizada a fonte open source Montserrat, que é não-serifada e liga 
perfeitamente com este estilo de rua das pinturas de Wojciech. A 
estrutura da grelha e a distribuição dos elementos nos spreads 
revelam também simetricidade, mas não totalmente. As escalas 
foram bem estudadas, para a informação textual nunca anular 
a importância da obra, mas também não passar despercebida. 
Mais uma vez o resultado final aparenta ser constante, inteligível, 
uniforme, mas há um muito trabalho feito para chegar a esta solidez.

capítulo ii — descrição e análise

Nasceu em 1980, em Kalisz e formou-se na Universidade de Lodz. Ele 
reporta que desde o início do seu trabalho que é fascinado por arte de 
rua. A sua aventura com a arte começou em 1995, com o graffiti. Com 
o tempo, os projectos criados nas paredes de edifícios mudaram-se 
para a tela. Cores neon e grotescas formas de animais, enraizadas na 
arte de rua fazem a grande parte do seu trabalho. Dá aos animais a 
sua própria figura, constrói o seu carácter individual. No seu trabalho 
artístico, sempre foi fascinado com a arte de rua. A sua aventura 
com a arte começou em 1995, quando se ficou interessado no graffiti. 
Com o tempo, os projectos de graffiti feitos nas paredes e nos seus 
cadernos de esboços foram transferidos para tela. Na criação do 
seu trabalho utiliza ferramentas usadas pelos artistas de rua, bem 
como os materiais mais convencionais. Materiais como a própria 
tela, jornais e revistas, pedaços de tecido, nitro, acrílico, óleo. A fim 
de familiarizar o público em massa com a sua arte, faz cópias das 
suas pinturas sob a forma de autocolante, com os quais bombardeia 
a cidade. Graças à enorme paixão pelo que faz, largou a sua profissão 
de advogado para dedicar-se inteiramente à arte.

Assim como outra proposta referida neste relatório, surgiu 
com a necessidade que este artista tinha para mostrar as suas 
mais recentes obras ao público, por via dum suporte físico, um 
catálogo. Como referi na contextualização da outra proposta, foi 
um interessante desafio ter recebido duas propostas ao mesmo 
tempo com propósitos semelhantes, mas com conteúdos distintos, 
servindo como um teste à minha capacidade, criatividade 
e habilidade de análise e resposta. Também já referido na 

2.11
wojciech brewka
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Estruturei este relatório de estágio dividindo-o por dois capítulos. 
No primeiro faço toda a contextualização do estágio, desde o 
enquadramento sobre a empresa, passando pelo país e pela cidade, 
até à investigação sobre o design gráfico polaco do século XX. No 
segundo capítulo faço a análise, descrição e amostra de cada um dos 
onze trabalhos realizados no âmbito do estágio.

A escolha da realização de um estágio no último ano do 
mestrado foi, sem dúvida, uma decisão acertada. Penso que 
em qualquer contexto, é algo extremamente enriquecedor 
para se fazer, mas principalmente para mim, que nunca tinha 
trabalhado profissionalmente na área. O estágio introduziu-me 
ao mundo do trabalho e a todas as circunstâncias que lhe são 
inerentes. Pude viver as diferenças entre o contexto profissional 
e o contexto académico através de todo o processo de resolução 
de uma proposta, que obviamente têm pontos em comum e 
pontos distintos. Por ter realizado este estágio noutro país, 
enriqueci outras qualidades para além das minhas habilidades 
e competências como designer. Desenvolvi a minha autonomia, 
independência e sentido de adaptação e aprendizagem, através 
de tudo o que foi novo para mim. Estas capacidades acabam por 
também se reflectir no design, durante a procura de soluções para 
a resolução de problemas, preparando e fortalecendo-me para 
quando entrar no mercado de trabalho.

Após concluir o mestrado, tenho como objectivo ingressar 
o mercado de trabalho na área do design gráfico, dando ao meu 
futuro, na minha opinião, a perfeita e ideal continuidade. Assim, 

conclusão
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livros

MROWCZYK, Jacek (2015). VeryGraphic: Polish Designers of the 20th 
Century. Instytut Adama Mickiewicza (IAM). Varsóvia.

PIOTROWSKI, Piotr. Modernity and Nationalism: Avant-garde 
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artigos da web

(Steven Heller, From Poland, The Soul Of Graphic Design, 2015)
Consultado em 08 de Março de 2016
Disponível em www.printmag.com/daily-heller/
from-poland-the-soul-of-graphic-design/
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Finally Getting Its Due, 2015)
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Disponível em www.eyeondesign.aiga.org/dont-call-it-a-comeback-
polish-graphic-design-is-finally-getting-its-due/

bibliografiaa concepção deste relatório após o final do estágio, ofereceu-me 
a possibilidade de analisar, descrever e criticar as propostas e 
resoluções de trabalho desenvolvidas ao longo do mesmo, sendo 
uma mais valia para poder fazer um balanço pessoal sobre os pontos 
mais ou menos positivos. Sinto-me agora mais preparado para o 
que aí possa surgir, esperando convictamente ingredir no mundo do 
trabalho como designer gráfico.
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apontamentos diários
parastudio*

1º dia

- introdução a um projecto sobre o festival de música off festival 
2015 (off-festival.pl), em katowice, na polónia.
- âmbito de trabalho: comunicação visual do festival, branding, 
website, materiais promocionais, conceito de promoção, patrocínio.
- pesquisa no pinterest, para criação de um moodboard.

2º dia

- continuação da pesquisa, avolumando o moodboard.
- tentativa de definição de um conceito para a proposta.
- introdução à app slack, para fácil troca e partilha de informação 
em projectos de equipa.

3º dia

- conclusão do moodboard para envio, na perspectiva de receber 
feedback por parte da empresa de marketing que nos encomendou 
o trabalho, sobre as devidas correcções a fazer.
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10º dia

- inserção dos layouts criados para a identidade da exposição nos 
planos das salas, para uma devida simulação e aproximação à 
realidade.

11º dia

- não apontei.

12º dia

- introdução ao trabalho de packaging da marca tota.

13º dia

- finalização de todos os diferentes modelos do produto, para 
envio ao cliente, no intuito de receber as últimas correcções (se 
as houver), para poder avançar para documento pronto para 
impressão.

14º dia

- de volta ao trabalho do museu, refazendo alguns layouts, já com 
alguma noção dos tamanhos dos ecrãs, entre outros pormenores.
- inserção também de elementos criados para a identidade da 
exposição, desta feita tendo onde os colocar.

15º dia

- alterações ao que foi feito no dia anterior.
- o projecto do off festival vai ser realizado pelo nosso estúdio 
porque a minha proposta venceu a dos outros estúdios.

16º dia

- iniciação a um projecto de criação de um logotipo para um hotel, 
cujo público alvo são surfistas.

4º dia

- alterações ao moodboard enviado.
- criação de um storyboard, a incluir no final do moodboard, para 
vídeo que apresenta o festival na perspectiva da sua construcção. 
(storyboard que fosse pensado na perspectiva de realização de um 
stop-motion, a pedido da empresa)

5º dia

- introdução a um projecto sobre a criação de uma identidade para 
uma exposição złoty wiek miasta.

6º dia

- reunião com arquitecto, para nos falar sobre os conteúdos e a 
disposição do espaço.
- pesquisa.

7º dia

- visita a um museu (rynek underground), para estudar como uma 
identidade pode ser trabalhada.

8º dia

- estudo de layouts para disposição em ecrãs tácteis.
- estudo para logótipo da exposição. (fui obrigado a usar a fonte 
infini)

9º dia

- continuação de estudos de composição gráfica para ecrãs tácteis e 
meios impressos.
- organização de apresentação, incluindo os estudos de logótipos e 
layouts, para apresentação na reunião do dia seguinte.
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- procedi apenas à alteração da cor para outra que o cliente 
desejava.
- testes de impressão à escala para o trabalho do museu.

26º dia

passei uma representação 3d de um castelo a vector, para um 
trabalho para wieliczka.

27º dia

- gerei códigos de barra e apliquei nas embalagens to-ta.

28º dia

- introduzido a um novo trabalho. uma revista online para algo a 
ver com política. bliżej brukseli.
- já existem números anteriores feitos pelo estúdio.
- toda a estrutura está definida, grelha, tipografia, estilos de 
caracteres e de parágrafos, por isso, com a informação já recebida, 
tive de tentar compor a página seguindo a lógica das versões 
anteriores.
- desenvolvi ideias para a capa.

29º dia

- trabalhei na paginação da revista bliżej brukseli.

30º dia

- correcções no desenho do castelo.

31º dia

- correcções no trabalho sobre przemyśl.

32º dia

- correcções no trabalho sobre przemyśl.

17º dia

- desenvolvimento do logotipo.

18º dia

- continuação do desenvolvimento do logotipo.
- de volta ao trabalho do museu para algumas simulações.

19º dia

- continuação do desenvolvimento do logotipo.

20º dia

- desenvolvimento de ideias para layout para documento digital 
com os trabalhos de um escultor.

21º dia

- continuação.

22º dia

- desenho de mapa da cidade de przemysl em vector.
- estudo de sinaléctica para o museu.

23º dia

- feriado nacional.

24º dia

- não apontei.

25º dia

- o meu logótipo em resposta à proposta do cinnamon rooms foi 
escolhido.
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*férias natalícias*

43º dia

- manual para o cinnamon rooms;
- criação de algum economato.

44º dia

- desenvolvimento do manual para o cinnamon rooms;
- desenvolvimento de algum economato.

45º dia

- introdução a um trabalho sobre um logotipo para uma empresa 
chamada “meridian”.
- desenvolvimento de esboços. (muitas imposições como, inspiração 
na chrysler, basear no esboço feito pelo dono, etc)

46º dia

- continuação do desenvolvimento de esboços para o logotipo sobre 
meridian.

47º dia

- continuação do desenvolvimento de esboços para o logotipo sobre 
meridian.

48º dia

- introdução a dois trabalhos sobre a mesma temática, sendo eles a 
concepção de dois cadernos para dois pintores, paginando as suas 
mais recentes pinturas.
- um foi sobre o wojciech brewka, mais moderno, quase street; e 
outro sobre adam bakalarz, mais premium, mais cuidado.

33º dia

- trabalhei na paginação da revista bliżej brukseli.

34º dia

- testes de impressão para o trabalho sobre przemyśl.

35º dia

- manual para przemyśl.

36º dia

- manual para przemyśl.

37º dia

- mapa de przemyśl. estilizar mais.

38º dia

- não apontei.

39º dia

- não apontei.

40º dia

- não apontei.

41º dia

- não apontei.

42º dia

- não apontei.
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suposto criar símbolos, mas criar uma boa composição tipográfica.

58º dia

- desenvolvimento de esboços para o logotipo.

59º dia

- desenvolvimento de esboços para o logotipo.

60º dia

- desenvolvimento de esboços para o logotipo.

61º dia

- correcções nos cartões de visita do cinnamon rooms.

62º dia

- criação de cartão de visita, papel de carta e capa para papel de 
carta, para o projecto eeac;

63º dia

- correcções nos cartões de visita e papéis de carta do eeac;

64º dia

- criação de uma “folder” (catálogo para web) para o eeac, 
representando artistas trabalhos anteriormente, bakalarz e brewka, 
e uma nova, kinga nowak;
- de novo, ter de usar aquela fonte péssima nalgumas cenas.

65º dia

- colocação de códigos de barra num catálogo de produtos 
biológicos.

49º dia

- desenvolvimento de layouts para ambas as publicações.

50º dia

- desenvolvimento de layouts para ambas as publicações.

51º dia

- desenvolvimento de layouts para ambas as publicações.

52º dia

- desenvolvimento de layouts para ambas as publicações.

53º dia

- desenvolvimento de capas para ambas as publicações.

54º dia

- desenvolvimento de capas para ambas as publicações.

55º dia

- correcções nas publicações.

56º dia

- correcções nas publicações.

57º dia

- introdução a um novo trabalho sobre a criação de um logotipo 
para uma galeria de arte chamada eastern europe art connection.
- o pedido passava por uma boa escolha tipográfica, moderna e 
minimalista.
- era suposto criar um logotipo apenas tipográfica, não sendo 
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66º dia

- acabamentos para meios de publicidade do off.

67º dia

- acabamentos para meios de publicidade do off.

68º dia

- acabamentos para meios de publicidade do off.
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