
RISCOS E RABISCOS: LENDO A CIDADE 
Com quantas letras se faz uma cidade? A nova exposição ‘Riscos e rabiscos: lendo a cidade’, em 
cartaz no Farol Santander, no centro de São Paulo é um passeio pela tipografia urbana paulistana, 
uma maneira interessantíssima de ler uma cidade tão complexa quanto a Pauliceia! 
 
Com curadoria de Leonel Kaz, a exposição ‘Riscos e rabiscos: lendo a cidade’ usa diversos meios 
para contar a história dos alfabetos e da escrita, desde a tipografia clássica até a linguagem das 
ruas, os letreiros, placas, bueiros, a arte de rua. 
 
Projetos originais de 7 artistas evidenciam a característica linguagem visual paulistana, única no 
mundo. A arte de rua é representada na forma de pixo, grafite, lambe-lambe, giz e caligrafia. 
Essas linguagens se unem a belas fotografias e vídeos para nos contar um pouco mais sobre a 
história das letras de São Paulo. 
 
A exposição ‘Riscos e rabiscos: lendo a cidade’ é dividida em 2 andares (19o e 20o). Comece pelo 
20o andar. Para não dar todos os spoilers, vou citar aqui alguns destaques que me chamaram a 
atenção. 
 
O vídeo Evolução da Escrita, de Antonio Curti e Flávio Reis abre a exposição e narra a história 
desde os primeiros riscos nas cavernas até os dias de hoje, mostrando como arte, arquitetu ra e o 
desenho das letras se misturam.  
 
Você sabe o que o Metrô de São Paulo, o açúcar União, o Itaú e o McDonald's têm em comum? 
Todos são representados por logotipos feitos com a fonte Helvética. Sessentona, a letra de origem 
suíça que se tornou onipresente ao longo do século 20 acabou de ganhar um banho de loja para 
se adequar a demandas modernas. 
 
Helvética é a fonte mais onipresente do século 20 
Criada em 1957, ela foi muito usada em logos e sinalizações de ruas 
Amada e odiada na mesma medida por designers, agora ganha remodelagem 
A mudança server para adequar a fonte às telas dos celulares 
 
 Outros 2 vídeos são destaques no 20o andar: o ‘Hystory of Typography’, uma animação sobre a 
criação das principais fontes de letras e o ‘Em Torno do Farol’, que mostra a presença de letras 
nas fachadas e ruas do Centro de São Paulo, em torno do Farol (Santander).  
 
Após assistir ao vídeo de abertura da exposição, logo de cara você vê o imenso painel de Daniel 
Melim que ocupa uma parede inteira de 14 m2. Ele trabalha com uma técnica chamada stencil e é 
dele aquele imenso mural na Luz, sabe?! 
 
Desenvolvido pelo artista multimídia Alexandre Orion, o Neon de Orion é um painel de neon com 
as clássicas letras alongadas do pixo paulistano. Para fazer um contraponto com o neon, o artista 
Tony de Marco criou o Picotosco, um díptico multicolorido com inspiração no pixo e nas mesmas 
letras alongadas. 
 
Ainda no 20o andar do Farol Santander, os visitantes da exposição ‘Riscos e rabiscos: lendo a 
cidade’ podem visitar a Oficina de Carimbos, dirigida por Gilberto Tomé e Danilo de Paula, da 
GráficaFábrica e caprichar na criatividade. 
 



Descendo até o 19o andar, somos levados a uma viagem no tempo através da história das letras 
das ruas e fachadas de São Paulo. O projeto cenográfico de Daniela Thomas e Felipe Tassara 
permite a exploração do espaço com oito grandes curvas estruturadas em metal. 
 
As fotografias são expostas em grande formato (em backlight), o que dá uma maior dramaticidade 
ao andar. 
 
As 200 fotografias expostas aqui são registros e olhares de fotógrafos talentosíssimos como 
Mauricio Nahas, Renato de Cara e José Roberto D’Elboux, de Tipos Paulistanos. 
 
Para completar a visita a essa deliciosa e super inspiradora exposição, não deixe de se aventurar 
na atividade imersiva e interativa no 19o andar. A experiência criada por Antonio Curti e sua 
equipe que transforma o visitante em palavras. 
 
Serviço 
No Farol Santander 
Rua João Brícola, 24, Centro – tel.: 3553-5627. 
Entre esta sexta-feira (12) e o dia 3 de novembro. 


