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Oscar Niemeyer na capa da ÉPOCA
Blog Faz Caber, 7/12/2012
Tem uma “regrinha” que, para fazer capa em memória de alguém, é bom escolher uma foto no
melhor momento da vida da pessoa que se foi.
Acho uma boa regra para o diretor de arte não errar na escolha da foto, mas não se pode levá-la
ao pé da letra.
Esta foto abaixo, acredito ser uma das melhores imagens de Oscar Niemeyer jovem (1). Mas eu
gosto de desafiar as regras e propor algo novo como, por exemplo, na capa a seguir, somente
com um desenho inconfundível do mestre da arquitetura (2). É a de que mais gosto.
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A grande sorte
Estava a caminho do trabalho quando vi no Facebook a foto
(ao lado) do fotógrafo Christian Gaul em homenagem ao
Niemeyer. Na hora entrei em contato com ele e comprei a
foto para a capa da Época.
Ele a retirou do Facebook, em seguida. Com certeza teremos
uma imagem exclusiva para a capa.
Da minha parte, fiz o logo da Época com lápis para dar um
toque elegante ao design da capa.
Marcos Marques, diretor de arte da revista Época
http://colunas.revistaepoca.globo.com/fazcaber/2012/12/07/oscar-niemeyer-nacapa-da-epoca/
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Capa em homenagem a Niemeyer rende reconhecimento à revista Época
Redação Comunique-se
12 de Dezembro de 2012
O blog Converjunkie organiza anualmente uma votação das melhores capas de publicações
internacionais. São 50 revistas na competição. A brasileira Época concorre com a homenagem a
Oscar Niemeyer, que chegou às bancas no último sábado, 8.
Traços do arquiteto compõem a imagem e o logotipo da revista foi coberto com lápis. Diretor de
arte da publicação, Marcos Marques, mostra as opções de capas rejeitadas no blog Faz Caber,
que aborda design editorial, fotografia e infografia no site da Época.
Além da publicação da Editora Globo, Veja e IstoÉ também publicaram homenagens a Niemeyer
na edição desta semana. A revista MulttiClique, produzida pela Fatto Comunicação, também
aparece no top 50 do Converjunkie com uma capa do personagem Mickey.

Morte de Niemeyer pautou jornalísticos e foi tema de especiais em
revistas de grande circulação (Imagem: Reprodução/Época)

http://portal.comunique-se.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=70413:capa-em-homenagem-a-niemeyerrende-reconhecimento-a-revista-epoca&catid=28:carreira&Itemid=20
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