
para desenvolver o projeto de 
comunicação visual do centro 
cultural são paulo, o primeiro 
passo foi uma análise do atual 
logotipo, considerando suas 
aplicações e a relação com o 
edifício.

nos deparamos, então, com 
algumas limitações das aplica-
ções da logomarca, concebida 
em um período com tecnologia 
ainda limitada. assim, parece 
fundamental uma atualização 
do logo, que responda às atuais 
tecnologias. 

o sinal, bastante marcante, 
ganha importância quando 
aplicado sozinho e em maior 
escala. dessa forma, optamos 
pelo uso do sinal como forma 
independente.

é possível optar por um caminho 
que mantenha a logomarca 
original, sem atualizações. no 
entanto, nos parece claro que 
a atualização se faz necessá-
ria, permitindo um projeto de 
comunicação visual conciso e 
coerente.

ao compararmos o sinal original 
e a versão vetorizada, perce-
bemos uma incompatibilidade 
entre seu traçado, de modo que 
se faz necessário um novo tra-
çado vetorial que corresponda 
ao desenho original, seguindo 
suas linhas construtivas.

rua vergueiro 1.000
01504-000 são paulo sp
t + 55 11 3397 4002

ccsp@prefeitura.sp.gov.br
www.centrocultural.sp.gov.br

Ilmo sr
Nome do Endereçado
cargo do endereçado
Empresa do endereçado

rua vergueiro 1.000
01504-000 são paulo sp
t + 55 11 3397 4002

ccsp@prefeitura.sp.gov.br
www.centrocultural.sp.gov.br

O próprio Frank Miller atuou como cineasta na filmagem da clássica série 
Spirit, que estreou em 2008 e foi originalmente escrita por Will Eisner. O 
autor americano, falecido em 2005, também teve seu livro Avenida 
Dropsie transposto para o teatro. A peça foi montada pela Sutil Compan-
hia e dirigida por Felipe Hirsh. Outro exemplo de adaptação de quadrin-
hos para as artes cênicas é a do mangá Death Note, que foi para os 
palcos em montagem da Cia. Zero Zero, dirigida por Alice K.

Também é relativamente comum obras de outras linguagens serem 
traduzidas para os quadrinhos. Na Gibiteca, há vários exemplares que 
seguem essa linha, como Metamorfose, livro de Franz Kafka recontado 
por Peter Kuper; uma reformulação do filme Metrópolis, de Fritz Lang, 
para o universo do Super-homem, e alguns números de quadrinhos 
baseados no mundo de Jornada nas Estrelas.

Todas publicações que foram citadas são apenas exemplos de obras que 
podem ser encontradas na Gibiteca Henfil. Algumas delas estão 
disponíveis para empréstimo aos usuários cadastrados. Para se inscrever, 
é necessária a apresentação de um documento original com foto e 
comprovante recente de endereço.
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todos os formatos de impressos 
do ccsp estão associados a uma 
estrutura modular de diagrama-
ção (grid). Estas estruturas são 
constituidas segundo o mesmo 
princípio modular, baseado na 
entrelinha de 4 mm.

todos os formatos de impressos do 
ccsp estão associados a uma estru-
tura modular de diagramação (grid). 
Estas estruturas são constituidas 
segundo o mesmo princípio modular, 
baseado na entrelinha de 4 mm.
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O próprio Frank Miller atuou como cineasta na 
filmagem da clássica série Spirit, que estreou em 
2008 e foi originalmente escrita por Will Eisner. 
O autor americano, falecido em 2005, também 
teve seu livro Avenida Dropsie transposto para o 
teatro. A peça foi montada pela Sutil Companhia 
e dirigida por Felipe Hirsh. Outro exemplo de 
adaptação de quadrinhos para as artes cênicas é 
a do mangá Death Note, que foi para os palcos 
em montagem www.centrocultural.sp.gov.br

ateliê de modelo vivo
Todas publicações que foram citadas são apenas 
exemplos de obras que podem ser encontradas 
na Gibiteca Henfil. 

grande baile dança de salão
O autor americano, falecido em 2005, também 
teve seu livro Avenida Dropsie transposto para o 
teatro. A peça foi montada pela Sutil Companhia 
e dirigida por Felipe Hirsh. Outro exemplo de 
adaptação de quadrinhos para as artes cênicas.

grande baile dança de salão
Todas publicações que foram citadas são apenas 
exemplos de obras que podem ser encontradas. 

Também é relati-
vamente comum 
obras de outras 
linguagens serem 
traduzidas para 
os quadrinhos. 
Na Gibiteca, há 
vários exempla-
res que seguem 
essa linha, como 
Metamorfose, livro 
de Franz Kafka 
recontado por 
Peter Kuper; uma 
reformulação
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Robert Wilson (Waco, Texas, 4 de outubro de 
1941), também conhecido por Bob Wilson, é um 
encenador, coreógrafo, escultor, pintor e drama-
turgo norte-americano. Suas peças são conhe-
cidas mundialmente como experiências inova-
doras e de vanguarda, trabalhou também como 
coreógrafo, iluminador e sonoplasta. É conhe-
cido por seus vários trabalhos em colaboração 
com Philip Glass como “Einstein on the Beach”. 
Realizou montagens dos trabalhos dos poetas e 
músicos Allen Ginsberg, Tom Waits, William S. 
Burroughs, Allen Ginsberg, Lou Reed, Tom Waits 
e David Byrne, assim como com o dramaturgo 
alemão Heiner Müller, . Apresentou-se em São 
Paulo, no Teatro Municipal (1974), com a peça 
The Life and Times of Joseph Stalin, que recebeu 
o título de The Life and Times of Dave Clark, a 
fins de evitar problemas com a censura militar da 
época (Film Reference). 

Peça curta em um acto, A última gravação de 
Krapp foi escrita por Samuel Beckett (1906-
1989) em 1958, e estreou nesse mesmo ano 
no The Royal Court Theatre, em Londres, numa 
encenação do próprio Beckett e com Patrick 
Magee como Krapp. A acção passa-se no dia do 
seu 69º aniversário: sentado à secretária, em sua 
casa, o velho Krapp retira de uma gaveta uma 
bobina, na qual registara há 30 anos atrás, as 
suas impressões sobre a vida e sobre si próprio 
– como faz todos os anos, desde o seu 24º ani-
versário. É através destas gravações que Krapp 
“separa o trigo do joio” das suas experiências e 
memórias. O homem de 39 anos que ouvimos 
na gravação é bem diferente do velho que vemos 
em palco: partilha com este último, no entanto, o 
desdém pelo seu eu mais novo, de 24 anos, e o 
gosto de comer bananas.
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Peça curta em um acto, A última gravação de 
Krapp foi escrita por Samuel Beckett (1906-
1989) em 1958, e estreou nesse mesmo ano 
no The Royal Court Theatre, em Londres, numa 
encenação do próprio Beckett e com Patrick 
Magee como Krapp. A acção passa-se no dia 
do seu 69º aniversário: sentado à secretária, em 
sua casa, o velho Krapp retira de uma gaveta 
uma bobina, na qual registara há 30 anos atrás, 
as suas impressões sobre a vida e sobre si 
próprio – como faz todos os anos, desde o seu 
24º aniversário. É através destas gravações que 
Krapp “separa o trigo do joio” das suas experi-
ências e memórias. O homem de 39 anos que 
ouvimos na gravação é bem diferente do velho 
que vemos em palco: partilha com este último, 
no entanto, o desdém pelo seu eu mais novo, de 
24 anos, e o gosto de comer bananas.

Klaus Maria Brandauer (n.1943, Bad Aussee) 
é um dos principais actores do teatro austríaco 
e alemão. Da sua extensa carreira no cinema 
destacam-se os seus papéis em Mephisto, uma 
adaptação de István Szabó do romance homó-
nimo de Klaus Mann, galardoada com o Óscar 
para melhor filme estrangeiro em 1981, e em 
África minha (Sidney Pollack, 1985), pelo qual 
recebeu o Globo de Ouro para melhor actor se-
cundário em 1986, e ainda uma nomeação para 
o Óscar, na mesma categoria. A sua carreira no 
teatro, que remonta a 1962, encontra-se, desde 
1971, intimamente ligada ao Burgtheater, em 
Viena, com quem tem mantido uma colaboração 
assídua. São particularmente célebres as suas 
prestações como Jedermann, na peça homónima 
de Hugo von Hofmannsthal, e como Hamlet, no 
Burgtheater, em 1986.
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Klaus Maria Brandauer (n.1943, Bad Aussee) 
é um dos principais actores do teatro austríaco 
e alemão. Da sua extensa carreira no cinema 
destacam-se os seus papéis em Mephisto, uma 
adaptação de István Szabó do romance homó-
nimo de Klaus Mann, galardoada com o Óscar 
para melhor filme estrangeiro em 1981, e em 
África minha (Sidney Pollack, 1985), pelo qual 
recebeu o Globo de Ouro para melhor actor se-
cundário em 1986, e ainda uma nomeação para 
o Óscar, na mesma categoria. A sua carreira no 
teatro, que remonta a 1962, encontra-se, desde 
1971, intimamente ligada ao Burgtheater, em 
Viena, com quem tem mantido uma colaboração 
assídua. São particularmente célebres as suas 
prestações como Jedermann, na peça homónima 
de Hugo von Hofmannsthal, e como Hamlet, no 
Burgtheater, em 1986.
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formato fechado 150 x 300 mm 
formato aberto 600 x 300 mm

regulamento da biblioteca
formato fechado 75 x 150 mm
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convite impresso
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variando em altura a partir de 
módulos de 30 cm, os totens 
de sinalização respeitam a 
mesma estrutura modular de 
diagramação dos impressos, 
baseada na entrelinha de 4 mm

os totens de sinalização foram 
pensados em estrutura de 
metal, com uma lâmina de vidro 
de cada lado, de modo que 
se forme um vão entre os dois 
materiais, no qual serão 
expostos os cartazes de 
programação

a tipografia foi pensada em três 
escalas diferentes, de acordo 
com o grau de importância das 
informações. a modulação 
permite, ainda, duas outras 
escalas de texto, caso seja 
necessário
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A Cia. Prosa dos Ventos 
vai divertir a criançada com 
as mil histórias que têm 
para contar. Outras 
atrações bacanas são a 
peça Quem tem medo do 
escuro?, que aborda o 
medo de forma lúdica, e a 
exposição O futebol arte 
na arte das histórias em 
quadrinhos, que mostra 
jogadores que viraram 
personagens nas HQs, 
como Pelezinho e Neymar. 
Confira também as 
sugestões de livros para as 
férias, como O mais 
estranho dos países, de 
Paulo Mendes Campos, 
disponíveis para 
empréstimos na Biblioteca 
do CCSP.



detalhe totem 
de sinalização 
interna

totem de 
sinalização 
externa
600 x 3.600 mm

banners de 
sinalização 
externa com 
esquema de 
fixação. 
o banner tem 
900 x 3.300 mm

propostas 
especulativas 
para sinalização 
de trânsito e 
ponto de taxi.

o centro cultural 
são paulo é um 
lugar especial e 
todo seu entorno 
deveria ser 
tratado como tal
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Coleção com mais de 10 mil títulos 
entre álbuns de quadrinhos, gibis, 
periódicos e livros sobre HQ. Sua 
programação diversificada, envolvendo 
oficinas, palestras, exposições, 
exibição de filmes e jogos, atrai fãs e 
profissionais da área.

O acervo contém álbuns, revistas e 
livros de HQ, de RPG, fanzines e 
recortes de periódicos, totalizando 
10.446 títulos e 119.124 exemplares. 
Há publicações dos anos 50 e 60 das 
editoras Brasil América (EBAL), Adolfo 
Aizen, Rio Gráfica (RGE), Roberto 
Marinho, La Selva, Vecchi, Trieste/SP e 
outras. Este material está disponível 
apenas para pesquisa acadêmica. Está 
sendo proposta a digitalização da 
coleção, para facilitar o acesso e 
preservação.

Além dessas obras que podem ser 
consultadas por estudiosos, é possível 
encontrar quadrinhos cultuados como 
os do próprio Henfil. As histórias de 
seus personagens mais famosos - 
Graúna, Bode Orelana, o nordestino 
Zeferino e outros - eram publicadas na 
revista Fradim, que ele mesmo criou. A 
Gibiteca possui para consulta a 
coleção completa dos Fradins, os 
livros A volta do Fradim, Diretas já, Isto 
era, Henfil na China, Fradim de 
libertação, Como se faz humor.

Entre os autores internacionais 
presentes no acervo, podem-se citar 
Katsuhiro Otomo (Akira), Robert 
Crumb (America, Blues), Art 
Spiegelman (Maus) e Joe Sacco 
(Palestina: Na faixa de gaza e Área de 
Segurança: Gorazde). O usuário 
também pode ler números de coleções 
e coletâneas como a de Sandman (de 
Neil Gaiman), a revista Front, Calvin e 
Haroldo (de Bill Watterson), Mafalda 
(de Quino) e Tintim (de Hergé). Mas, 
atenção: nem todas as coleções estão 
completas.

Outros autores brasileiros também 
podem ser consultados. Trabalhos da 
premiada dupla Fábio Moon e Gabriel 
Bá são muito procurados, 
especialmente a série 10 pãezinhos. 
Também destaca-se Lourenço 
Mutarelli (O dobro de cinco, A soma 
de tudo), e outros.

É interessante também ressaltar 
algumas obras que recentemente 
foram adaptadas para outras mídias. 
Uma delas é Persépolis, da iraniana 
Marjane Sartrapi. O quadrinho foi para 
os cinemas em 2007 e recebeu a 
nomeação ao Oscar de melhor 
animação no ano seguinte. Outro 
exemplo é Watchmen, de Alan Moore, 
considerada uma das mais importantes 
graphic novels da história dos 
quadrinhos. O filme baseado no livro 
foi dirigido por Zack Snyder e estreou 
em março de 2009. Snyder também 
dirigiu 300, inspirado na revista 300 
de Esparta, de Frank Miller. Sin City,de 
Frank Miller, e V de Vingança, de Alan 
Moore, também viraram filmes em 
2005.

O próprio Frank Miller atuou como 
cineasta na filmagem da clássica série 
Spirit, que estreou em 2008 e foi 
originalmente escrita por Will Eisner. O 
autor americano, falecido em 2005, 
também teve seu livro Avenida Dropsie 
transposto para o teatro. A peça foi 
montada pela Sutil Companhia e 
dirigida por Felipe Hirsh. Outro 
exemplo de adaptação de quadrinhos 
para as artes cênicas é a do mangá 
Death Note, que foi para os palcos em 
montagem da Cia. Zero Zero, dirigida 
por Alice K.

Também é relativamente comum obras 
de outras linguagens serem traduzidas 
para os quadrinhos. Na Gibiteca, há 
vários exemplares que seguem essa 
linha, como Metamorfose, livro de 
Franz Kafka recontado por Peter 
Kuper; uma reformulação do filme 
Metrópolis, de Fritz Lang, para o 
universo do Super-homem, e alguns 
números de quadrinhos baseados no 
mundo de Jornada nas Estrelas.

Todas publicações que foram citadas 
são apenas exemplos de obras que 
podem ser encontradas na Gibiteca 
Henfil. Algumas delas estão 
disponíveis para empréstimo aos 
usuários cadastrados. Para se 
inscrever, é necessária a apresentação 
de um documento original com foto e 
comprovante recente de endereço.
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A Cia. Prosa dos Ventos vai 
divertir a criançada com as 
mil histórias que têm para 
contar. Outras atrações 
bacanas são a peça Quem 
tem medo do escuro?, que 
aborda o medo de forma 
lúdica, e a exposição O 
futebol arte na arte das 
histórias em quadrinhos, 
que mostra jogadores que 
viraram personagens nas 
HQs, como Pelezinho e 
Neymar. Confira também as 
sugestões de livros para as 
férias, como O mais 
estranho dos países, de 
Paulo Mendes Campos, 
disponíveis para 
empréstimos na Biblioteca 
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