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a exposição
A exposição Portographic assenta na leitura crítica do Porto presente.
Uma cidade que decidiu ser marca e identidade, assumido-se por
tudo e através de todos.
O que é esta cidade, agora cheia de hotéis e restaurantes?
O que é feito das nossas bases, do nosso gosto e do nosso trato?
Que língua estrangeira é esta na qual todos temos de nos fazer
entender? É essa a identidade tão factual, tão pontual ao ponto
de ter um ponto como ponto final?
Pronto. Prefiro os três pontos (...) as minhas reticências.
Nesta exposição são explorados os clichés urbanos de quem
ainda conhece, calcorreia e sente esta cidade todos os dias.
É uma visão de dentro para fora. É lembrado o glamour
decadente das dos dizeres, são vistas imagens do Porto que ainda
é nosso e não esse Porto maquilhado, a rebentar pelas costuras
que um dia nos atira ao Douro. Um Porto consumidor das suas
gentes, cheio de tanto vazio.
Uma crítica leve, uma crítica contida, uma crítica breve a
criadores e recriados; a crítica fluorescente para que um dia
se faça ainda mais e bem melhor. Uma visão construtiva.
Nesta exposição a incidência do discurso de cada poster foca
o nome da tipografia escolhida e logo depois o seu desenho
no trocadilho ambíguo entre a cidade e o meu discurso.
Simples e eficaz. Muito Porto, muito gráfico.
Com design.

04

frase resumo
Lasciva, a cidade sente-se invadida, explorada, objetificada,
circundada de desejo e expectativa, pornográfica. Um Porto
gráfico, sempre! porque as nossas bases são o discurso escrito,
o discurso visual : a aventura gráfica. Uma excitação pulsante
de quem se sente galvanizado com este Porto tão sensual.
“Foi você que pediu um...” Portográfico? Sim, com certeza.
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editorial
por·to·gra·phic
inglês (porto + porno + graphic)
português : portográfico

01. A
 glutinação da palavra pornográfico com a palavra
Porto (cidade).
02. Integração do sufixo –gráfico.
03. Descrição e/ou representação de temáticas
consideradas “obscenas”.
04. Ação ou representação que provoca o pudor moral,
social e, os considerados bons costumes.

“Estar vivo é o contrário de estar morto”.
Nas palavras de Lili Caneças, através deste provérbio, que roça
na filosofia contemporânea, encontramos justificação para este
exercício de análise, crítica e experimentação.
O Porto está vivo. O Porto vive tempos áureos no turismo, com
gente a mais para quartos a menos. As ruas enchem-se quer faça
chuva ou sol. Intermináveis filas para os gourmets
e para os fast-foods são já um habitué.
“Viver é certamente muito mais do que… respirar”.
Novamente Lili. Sempre on point.
E a cidade respira, transpira e transborda entusiasmo,
iniciativa, vontade.
O Porto é a prova da cidade grande cheia de ganas
em crescer e se afirmar aqui e lá (depois do rio Douro).
O Porto é o Porto. Ponto.
Simples.
Tão simples assim? o Porto que se mostra Global
mas Pacífico. Básico e por isso Sólido.
Regular.
O Porto de mil e uma fases e facetas : dos Aliados e do Bolhão.
Da Casa da Música até ao Dragão. De Serralves e do Parque
da Cidade. Dos mitras e dos gunas, das peixeiras e das tunas.
Por muito que o ego criador e autor nos queira fazer crer
o contrário, uma cidade não é só uma marca, um símbolo
ou uma tipografia.
Quão longe podemos esticar a perceção de marca? da cidade?
Representá-la graficamente, usurpando, criticando
e manipulando a sua identidade. Nenhum sacrilégio.
Apenas obsceno. Desculpem lá o nosso cunho pornográfico.
Portográfico? Sim, com certeza.
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poster #01 — Fascinate
A decadência, seja ela do tempo ou do espaço fascina-nos,
humanos. Essa forma flácida de decair, é em si o reflexo
incontornável do nosso próprio destino. Soltar o vigor de
outros tempos, amadurecer as rugas na nossa pele cansada,
assumir a decadência do uso e saber desistir nostalgicamente.
Na maioria há excepções mas, não é esse o fascínio mortem
que trato, antes o soturno e indelével começo e rumo para o fim.

Fascinate Porto is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Fascinável Porto

tipografia
Fascinate

autor
Astigmatic

ano
2013

poster #02 — Flavors
Boom! pronto, agora é de vez! Sorry! Uma cidade cheia de
escolhas e a abarrotar de gente com direito a todo o futuro
mesmo aqui à porta de casa. Porta a porta, o flavour da cidade
muda para se tornar noutras paragens e aceita-se global nesta
nova coleção cópia local. O que sempre aspiramos é agora
verdade e é nesse compromisso que apenas reflete uma fantasia
nada real que vamos gerir a perda da identidade deste lindo
lugar a que chamamos Oporto.

Porto Flavors is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Os Sabores do Porto

tipografia
Flavors

autor
Sideshow

ano
2012

poster #03 — Great Vibes
A montra do chinês que foi trocada pela montra do português
que se quer fazer passar por comércio indiano. E esta, hein?!
como uma carta aberta à melancolia kitsch que nos assombra
o coração da música romântica e das paisagens de outros tempos,
migramos para a estética do plástico, do descartável e do bibelot
numa escrita de pena e papel. Tão bonito o quadro do menino
que continuamente chora lágrimas em montras que são nossas
e dos outros, que falam o portuense e o mandarim pronunciado
a norte, misturado com o conjunto Diapasão de fundo.

Porto Great Vibes is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Notável Porto

tipografia
Noteworthy

autor
Apple

ano
2011

poster #04 — Museo
Um regime coletivo de olhar, ainda bucólico e saudosista onde
tudo parece antigo e valioso, quando não é ou faz-se parecer.
Nessa visão do homem que ainda cospe para o chão o gosto
é unificado pela noção da cristalização romântica ou preguiçosa
do património presente, onde até a merda no passeio parece ter
valor, meritório de uma qualquer candidatura para a sua devida
proteção, reabilitação e exposição — a museologia turística que
a isso nos obriga e entre uaus alheios lá vamos acompanhando.

Porto Museo is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.

16

título
Porto Global

tipografia
Global

autor
DS Type

ano
2013

poster #05— Pacifico
Ainda HÁ uma forma de ser real, realmente do Porto,
ser dedicado e assim sacar uns trocos aos turistas fascinados,
os estrangeiros ou mesmo os locais — nem isso importa.
Desde o artista manfio local até ao oportunista de outras
paragens, todos garantem que tudo é bem bem espremido
e até das batatas podres fazem sumo fresco, o melhor sumo
de fruta de sempre. Os tolos acenam, sorriem e aceitam,
complacentes, crentes que tudo o que vêm é verdade, genuíno
e faz parte da nobre experiência deste real tão bem imaginado.

Porto Paciﬁ co is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Boas Vibes no Porto

tipografia
Great Vibes

autor
TypeSETit

ano
2012

poster #06 — Quintessential
De pontas de pés leves, com caminhares subtis entre pingos de
chuva somos afinal a estirpe dos melhores exemplos históricos,
somos crème de la crème da cidade que deu o nome a um país
e virado ao sol, ainda por cima. Somos gente de classe, vejam
bem o número de bustos e figuras que navegam nesses jardins
e outros espaços, agora com alguma urbanidade à mistura
entre tintas e dizeres estranhos, mas sangue azul, sempre
sangue nobre.

Quintessential Porto is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Porto Quintessencial

tipografia
Quintessential

autor
Astigmatic

ano
2017

poster #07 — Times
Clássico, esses tempos do Porto. Antigo ou moderno, sempre
intemporal. Ser do Porto, é ser portuense e não interessa onde
nasceu o ser, basta querer. É por isto que quem vem gosta, fica
ou quer voltar. Apesar de tudo o que é construído há ainda
uma forma de ser real, um edificado de massa humana e formas
de estar que desde os romanos até aos chineses, todos querem
saber como é. O Porto intemporal mistura-se agora com frentes
de todas as direções, tempos, espécies, feitios e formas.
Somos pró, ante, bi, tri, friendly (…) O nevoeiro que em tempos
protegeu a vista dos outros é agora motivo de espanto e admiração,
tanta tanta admiração porque nos tornamos modernos e, nessa
modernização do nosso nome, somos agora a espécie que se lê nas
parangonas dos jornais verticais que deixaram as tipografias para
o acesso Wi-Fi e que seca, o metro não tem net.

Porto Times is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Tempos no Porto

tipografia
Times

autor
Stanley Morison

ano
1931

poster #08 — Vidaloka
Living la vida loca já cantava o Ricky Martin, agora é mais
entre o Despacito e a Anitta, todos eles belos cantores portuenses.
Esse estilo loco assumiu-se na nossa vida e estamos cada
vez mais in, são as passarelas das semanas da moda, é o
sunset enquanto chillamos, é o instagram e as influencers a
desacreditar a nossa vida simples que em tempos rejubilava à
volta da fogueira das sardinhas e do belo martelo de São João.
Saudosismo, OMG volta PF. xOxO

Porto Vidaloka is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Porto vida loka

tipografia
Vidaloka

autor
Cyreal

ano
2013

poster #09 — Basic

poster #10 — Global

Ser básico ou ser a base? É difícil discernir entre
o que É o QUÊ. Do hotel à habitação ou às novas
formas de alojar, onde se fixa o espaço de quem
sempre viveu aqui? A redução das tipologias,
tipificadas pelo território e pelas gentes que o
fizeram o que é, e reduz a uma outra base o futuro
do habitar portuense. Esse habitat evolui como
sempre mas agora muito acelerado e invadido
por pressupostos e bases globais, tão básicas.

Comunicar, bem ou mal, já nem interessa.
Que raio de conversa esta. Mudamos para uma
noção de marcação da propriedade agora apropriada,
expropriamos os nobres conceitos por novas receitas
de livro best seller. O território é das marcas, todas
globais, todas repetidas com nomes que nem
sabemos pronunciar. O sítio muda com a rapidez
da obra e do público a quem temos de agradar e
entreter. O espaço perde o seu tempo e nem dá lugar
a novos humanos que o querem habitar.

Basic Porto is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Porto Básico

tipografia
Basic

autor
Magnus Gaarde

Porto Global is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.

ano
2011

título
Porto Museu

tipografia
Museo

autor
exljbris

ano
2008

poster #11 — Noteworthy

poster #12 — Solido

Quando ser infantil era ter joelhos esfolados e
cabeças rachadas, quando essa hiperatividade era
fogo para as próximas gerações. Mas que estupidez!
desde quando é que isso faz parte de um Porto
notável? vamos lá senhores, engravatar os miúdos
e arrancar da cara qualquer sinal de desleixo,
vamos erguer cabeças e vestir o melhor fato, afinal
somos ou não o filho distinto desta Europa a Este?
Nem com tradição nem com crescimento podemos
ser os de sempre, mais os de todos, notáveis e iguais
na réplica e no molde do vizinho.

Sólido é o Porto que os de cá sabem cheirar, provar
e orgulhar. Numa pujança matadora somos o reflexo
das lutas e das manobras que nos obrigaram a fazer
das tripas coração para que este nome nunca fosse
nada, que não o espelho das mangas arregaçadas
e dos aventais vermelhos do sangue. Robustos
e orgulhosos, teimosos mas condescendentes
com o alheio que entra por aqui dentro e desfaz
todos os tabuleiros das pontes do interesse,
só para nos tornar iguais a si.

Noteworthy Porto is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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título
Porto Pacífico

tipografia
Pacifico

autor
Vernon Adams

Porto Solido is part of Portographic, a satirical and type pun project by studium®.
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2011

título
Porto Sólido

tipografia
Solido Condensed

autor
DS Type

ano
2012
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