
É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Roberto Nobre
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

Roberto Nobre
design gráfico e ilustração / graphic design and illustration
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Roberto Nobre será um desses possíveis futuros heróis de uma 
possível futura história da ilustração e do design gráfico em Por-
tugal, assumindo uma dimensão única quando conhecido nas 
suas múltiplas facetas: importante cinéfilo e crítico de cinema, 
literato e cidadão politicamente interventivo, designer gráfico e 
ilustrador talentoso capaz de, atravessando 4 décadas, assimilar 
referências que nos levam da Secessão Vienense ao realismo 
social passando pelo fulgor Art Déco.  

Roberto Nobre is likely to go down in the annals of Portuguese 
illustration and graphic design as one of the genre’s great he-
roes, and has a unique place due to his myriad facets: an im-
portant cinephile and film critic, a man of letters, politically 
active, a graphic designer and a talented illustrator who, over 
4 decades, was able to assimilate styles that take us from the Vi-
enna Secession to social realism via the brilliance of Art Deco.  

«O ilustrador ideal será aquele que tiver uma ‘maneira’ para 
cada género literário, não deverá ter personalidade própria e 
sim estar pronto a adaptar-se aos temas que surgem.»

“The ideal illustrator is one with a ‘manner’ for each literary 
genre; he shouldn’t show his own personality and should be 
ready to adapt to whatever topic arises.”                   

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.
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saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

R2design de comunicação /  communication design
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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solid spatial sensibility, a product of his architec-
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visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
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sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
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formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
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linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
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visual sense resulting from his artistic practice 
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experimentalism which employs the languages, 
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«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
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concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
design de produto e de interiores / product and interior design
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R2
design de comunicação / communication design 1

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R
2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

R2
design de comunicação /  
communication design

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palla
design de comunicação / communication design

Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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R2design de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

João da Câmara Leme
prefácio de Pedro Piedade Marques / preface by Pedro Piedade Marques

João da Câmara Leme
design gráfico e ilustração / graphic design and illustration
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Preciosista e versátil, cultor de um modernismo jazzy e urbano 
mas também de um lirismo telúrico, capaz da mais delicada fi-
ligrana e da mais arrojada depuração gráfica, João da Câmara 
Leme foi, para além da polivalência profissional, sobretudo um 
notável e incansável capista de uma das editoras de referência 
das décadas de 1950 e 1960, para a qual produziu capas icónicas, 
colocando essa abrangência estilística ao serviço da renovação da 
imagem dos livros nacionais, e colocando-se, pela qualidade do 
seu trabalho, em plena vanguarda da revolução visual na edição 
internacional durante esses anos.   

Refined and versatile, devotee of a jazzy, urban modernism but 
also of an earthly lyricism, capable of the most delicate filigree 
and the most daring graphic purity, João da Câmara Leme was, 
beyond his professional multiplicity, above all an illustrious and 
tireless cover designer for one of the leading publishers of the 
1950s and 1960s, for whom he produced iconic covers, devot-
ing his broad stylistic range to the task of refreshing the image of 
the nation’s books, and positioning himself, through the quality 
of his work, squarely in the avant-garde of the visual revolution 
in international publishing during that period.

«O contido boémio João da Câmara Leme, que, em certo 
período, áureo para ele, nos trazia um trabalho diário, avul-
samente pago, e com visível prazer do Sr. Fernandes, que, 
inalterável, lhe perguntava: ‘tem novidades?’»

Luís Amaro

“The reserved bohemian João da Câmara Leme, who, during 
a certain golden period for him, brought us a work every day, 
paid by the piece, to the obvious pleasure of Mr. Fernandes, 
who, imperturbable, would ask him: ‘what’s new?’”

Luís Amaro

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
design de comunicação / communication design 1
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2
design de comunicação /  
communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer Fernando Brízio Luís Miguel Castro

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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R2

Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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pedro falcão

3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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paulo-guilherm
e

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.
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«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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pedro falcão

3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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R2

Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Fernando Brízio
prefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho

Fernando Brízio
design de produto e de interiores / product and interior design
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um 
universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-
pido e contínuo das formas e das funções. O universo de 
Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral 
que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas 
e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-
nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode 
vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own 
world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-
tinuous consumerism of forms and functions. The world of 
Fernando Brízio is one of those spiral constellations which 
leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-
gies and open up paths, in front and within, towards concep-
tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-
ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-
nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, 
funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-
bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão 
fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só 
existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-
mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em 
design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The 
efficiency of objects, spaces and systems is not just about 
responding to basic, functional needs, or providing physi-
cal comfort. They must also give us emotional comfort. 
This fundamental dimension of our relationship with the 
world sometimes only exists in the world and in objects 
through seemingly useless things. This is a timeless issue, 
central to design, which draws attention to primordial hu-
man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

R2 1R2 1 Pedro FalcãoPedro Falcão 33

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolferprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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Victor PallaVictor Palla 22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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Paulo-Guilherme Paulo-Guilherme 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.
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Fred Kradolferdesign de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

Luís Miguel Castro
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura
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O seu estilo era simples mas eficaz: imagem fotográfica a preto 
e branco contrastada com grandes superfícies de cor plana, os 
meios tons da foto, a textura de uma cara a desfazer-se em grão, 
chocando com a solidez das cores abstratas e geométricas. Era uma 
estratégia antiga, vinda pelo menos desde as Vanguardas, quando 
a fotografia ainda era uma coisa nova sobre a página impressa.

Its style was simple yet efficient: black and white photographs 
contrasting with great surfaces of flat colour, the medium tones of  
a photo and the texture of a face dissolved into graininess, con-
trasting with the solidity of abstract, geometric colours. It was an 
old strategy, derived, at least, from the avant-gardes, when pho-
tography was still a novelty on the printed page.

«As minhas mãos e os meus olhos ajudam-me a pensar.»

“My hands and my eyes help me to think.”

Luís Miguel Castro
design editorial / editorial design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.
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Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4
É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro FalcãoR2

pedro falcão

3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer Fernando Brízio

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

marco sousa santos
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2 Victor Palla Pedro Falcão

paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolferprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

fred kradolfer
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Pedro FalcãoVictor Palla

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2 Victor Palla Pedro Falcão

paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência técnica com que controlava todo o processo de design – con-ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-ern graphic languages to Portugal but also for his ability to permanently update and adapt them. His culture and vocation for advertising, the rigour of his planning, and the technical skill with which he mastered the entire design process – from concept, composition, and graphic production to application – and the audacity with which he aimed to become a designer in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that I imagine! But this imagination of mine makes me believe that I’m still the same person that I was so many years ago. Because I believe that a man is always as young as his heart, and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

marco sousa santos
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Fred Kradolferdesign de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Fernando Brízioprefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho Fernando Bríziodesign de produto e de interiores / product and interior design

fernando brízio
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-pido e contínuo das formas e das funções. O universo de Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-tinuous consumerism of forms and functions. The world of Fernando Brízio is one of those spiral constellations which leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-gies and open up paths, in front and within, towards concep-tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The efficiency of objects, spaces and systems is not just about responding to basic, functional needs, or providing physi-cal comfort. They must also give us emotional comfort. This fundamental dimension of our relationship with the world sometimes only exists in the world and in objects through seemingly useless things. This is a timeless issue, central to design, which draws attention to primordial hu-man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro FalcãoVictor Palla

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro FalcãoR2

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2 Victor Palla Pedro Falcão

paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

marco sousa santos
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Fred Kradolferprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

fred kradolfer
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R2 Pedro FalcãoVictor Palla

Paulo-Guilherme

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência técnica com que controlava todo o processo de design – con-ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável da história do design português.Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-ern graphic languages to Portugal but also for his ability to permanently update and adapt them. His culture and vocation for advertising, the rigour of his planning, and the technical skill with which he mastered the entire design process – from concept, composition, and graphic production to application – and the audacity with which he aimed to become a designer in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-ção, e o coração do homem não cria rugas.»“I carry with me a ghost: imagination. And the things that I imagine! But this imagination of mine makes me believe that I’m still the same person that I was so many years ago. Because I believe that a man is always as young as his heart, and age doesn’t wrinkle the heart.”In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Marco Sousa Santos

Fred Kradolferdesign de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

R2 1R2 R2 1 Pedro FalcãoPedro Falcão p. falcão

33

p
e
d

ro
 fa

lcã
o

3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.
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An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
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A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

3

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

p
e
d

ro
 fa

lcã
o

3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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R2

Pedro Falcão

R2
design de comunicação / communication design 1

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Fernando Brízio
prefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho

Fernando Brízio
design de produto e de interiores / product and interior design
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um 
universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-
pido e contínuo das formas e das funções. O universo de 
Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral 
que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas 
e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-
nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode 
vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own 
world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-
tinuous consumerism of forms and functions. The world of 
Fernando Brízio is one of those spiral constellations which 
leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-
gies and open up paths, in front and within, towards concep-
tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-
ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-
nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, 
funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-
bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão 
fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só 
existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-
mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em 
design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The 
efficiency of objects, spaces and systems is not just about 
responding to basic, functional needs, or providing physi-
cal comfort. They must also give us emotional comfort. 
This fundamental dimension of our relationship with the 
world sometimes only exists in the world and in objects 
through seemingly useless things. This is a timeless issue, 
central to design, which draws attention to primordial hu-
man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.
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prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
design de produto e de interiores / product and interior design
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R2

Pedro Falcão

R2
design de comunicação / communication design 1

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R
2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Paulo-Guilherme
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Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. p
a
lla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação /  communication design

R2 1R2 R2 1

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor PallaVictor Palla v. palla

22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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R2 Pedro Falcão
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R
2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
design de comunicação / communication design 1
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design de comunicação / communication design

Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. p
a
lla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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Victor PallaVictor Palla v. palla

22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
design de produto e de interiores / product and interior design
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R2

Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design
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22 paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

Luís Miguel Castro
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura
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O seu estilo era simples mas eficaz: imagem fotográfica a preto 
e branco contrastada com grandes superfícies de cor plana, os 
meios tons da foto, a textura de uma cara a desfazer-se em grão, 
chocando com a solidez das cores abstratas e geométricas. Era uma 
estratégia antiga, vinda pelo menos desde as Vanguardas, quando 
a fotografia ainda era uma coisa nova sobre a página impressa.

Its style was simple yet efficient: black and white photographs 
contrasting with great surfaces of flat colour, the medium tones of  
a photo and the texture of a face dissolved into graininess, con-
trasting with the solidity of abstract, geometric colours. It was an 
old strategy, derived, at least, from the avant-gardes, when pho-
tography was still a novelty on the printed page.

«As minhas mãos e os meus olhos ajudam-me a pensar.»

“My hands and my eyes help me to think.”

Luís Miguel Castro
design editorial / editorial design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R
2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
design de comunicação / communication design 1
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Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2
design de comunicação /  
communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer Fernando Brízio

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
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R2

Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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R2 Pedro Falcão

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2R2

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor PallaVictor Palla pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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paulo-guilherm
e

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.
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A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Fernando Brízio
prefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho

Fernando Brízio
design de produto e de interiores / product and interior design
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um 
universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-
pido e contínuo das formas e das funções. O universo de 
Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral 
que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas 
e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-
nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode 
vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own 
world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-
tinuous consumerism of forms and functions. The world of 
Fernando Brízio is one of those spiral constellations which 
leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-
gies and open up paths, in front and within, towards concep-
tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-
ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-
nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, 
funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-
bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão 
fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só 
existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-
mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em 
design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The 
efficiency of objects, spaces and systems is not just about 
responding to basic, functional needs, or providing physi-
cal comfort. They must also give us emotional comfort. 
This fundamental dimension of our relationship with the 
world sometimes only exists in the world and in objects 
through seemingly useless things. This is a timeless issue, 
central to design, which draws attention to primordial hu-
man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2R2

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor PallaVictor Palla pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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Victor PallaVictor Palla 22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolferprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

marco sousa santos
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.
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A comparative reading of the two seminal works on the history of graphic de-
sign makes it possible to identify different perspectives of analysis: A History of 
Graphic Design (1983) by Philip Meggs is a heroic, almost cinematographic his-
tory, confirming names, achievements and individual personalities; Graphic 
Design: A Concise History (1994) by Richard Hollis is a social history, in which 
the historic context and group dynamics superimpose the heroic protagonism 
of the designer.
You could argue that Hollis had it easy. With a historic narrative already in 
existence, focusing on and paying tribute to the memory of individual names, 
he could more easily move beyond that and put forward a critical analysis of 
the design in context.
Portuguese design lacks any kind of historic narrative. The few apocryphal 
narratives show clear weakness when compared, in their reach and influ-
ence, to others that focus on creators in the context of literature, painting or 
architecture.
Roberto Nobre is likely to go down in the annals of Portuguese illustration 
and graphic design as one of the genre's great heroes. His feuilletonistic ex-
ploration of character arguably reveals its difficulty when compared to other 
contemporaries: as protagonist of our modern graphic design he will not 
achieve the status of Kradolfer; making the transition from humourism to 
mundane urban customs, he won’t, perhaps, have the expression of Bernardo 
Marques; making his mark in advertising, he will come across as less innova-
tive than Emmerico; with a bohemian personality, he will lack the Stuart aura 
of a lost alcoholic. 
Roberto Nobre, however, takes on a unique dimension when recognised in 
his multiple facets: an important cinephile and cinema critic, a man of let-
ters, politically active, and a talented illustrator who, over 4 decades, was able 

Roberto Nobre
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Uma leitura comparativa das duas obras seminais para a história do design 
gráfico, possibilita-nos identificar distintas perspetivas de análise: A History of 
Graphic Design (1983) de Philip Meggs é uma história heroica, quase cinema-
tográfica, na afirmação dos nomes, dos méritos e das personalidades indivi-
duais; Graphic Design: A Concise History (1994) de Richard Hollis é uma história 
social, na qual o contexto histórico e as dinâmicas coletivas se sobrepõem ao 
protagonismo heroico do designer.
Dir-se-ia que Hollis tinha a vida facilitada. Existindo já uma narrativa histó-
rica que fixava e exaltava a memória dos nomes individuais, mais facilmente 
se podia ir além deles, avançando uma análise crítica do design em contexto.
Falta ao design português quer uma quer outra narrativa histórica. As poucas 
narrativas míticas revelam uma evidente fragilidade se as compararmos, no 
seu alcance e sedução, com outras, centradas em autores do contexto da lite-
ratura, da pintura ou da arquitetura.
Roberto Nobre será um desses possíveis futuros heróis de uma possível 
futura história da ilustração e do design gráfico em Portugal. A explora-
ção folhetinesca da personagem talvez se revele difícil se a compararmos 
com outros contemporâneos: sendo protagonista do nosso design gráfico 
moderno não alcançará o estatuto de Kradolfer; fazendo a transição do 
humorismo para uma ilustração de costumes citadina e mundana, tal-
vez não tenha a expressão de Bernardo Marques; destacando-se como 
publicitário, surgirá menos inovador se o comparamos com Emmerico; 
de personalidade boémia, não terá a aura de alcoólico perdido de um 
Stuart. 
Roberto Nobre ganhará uma dimensão única quando conhecido nas suas 
múltiplas facetas: importante cinéfilo e crítico de cinema, literato e cida-
dão politicamente interventivo, ilustrador talentoso capaz de, atravessando  

Roberto Nobre
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to assimilate styles that take us from the Vienna Secession to social realism via 
the brilliance of Art Deco.
One of the first references to Roberto Nobre is found in a column by José 
Dias Sancho in the newspaper A Época, dated 19 June 1921, which stated: 
“Suddenly, all at once, this artist emerged with admirable perfection and a 
decorative sensibility that surprises us (...) Lisbon will have occasion to ad-
mire him next winter, alongside his comrades Carlos Porfírio and Bernardo 
Marques...”
Nobre had, at that point, just turned 18; the same year, already in Lisbon, 
he would put his name to the cover of issue no. 3 of the magazine Seara Nova. 
Moving away from his more figurative work, he creates a composition of floral 
motifs emphasising the design of the lettering, the colour palette and the al-
most abstract simplification, adopting the legacy of the Vienna Secession. The 
design of the trees, with their long, undulating trunks, seems to be a direct 
reference to the Alfred Roller poster for the Secession exhibition in 1903.
Alfred Roller and Aubrey Beardsley are recognisable influences in much of 
Roberto Nobre’s work, so therefore it is not easy to reduce him to one style or 
movement. In 1946, already a revered critic, Nobre wrote that “the ideal illus-
trator would be one with a ‘manner’ for each literary genre; he shouldn’t have 
his own personality and should be ready to adapt to whatever topic arises.” 
While it cannot be denied that Nobre’s work has something of its own person-
ality, it is obvious that care is taken to adapt each composition to the theme, 
content or commission in question. 
This results in, if not quite eclecticism (although certainly more eclectic than 
the best known of his generation), at least a diversity of form that allows us to 
analyse his illustration and graphic design work, by way of introduction, from 
the following three perspectives:
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4 décadas, assimilar referências que nos levam da Secession vienense ao realis-
mo social passando pelo fulgor Déco.
Uma das primeiras referências a Roberto Nobre, encontramo-la em crónica 
de José Dias Sancho no jornal A Época, de 19 de junho de 1921, nestes termos:
«Repentinamente, de chofre, este artista surgiu com uma perfeição admi-
rável e um sentido decorativo que nos surpreende (...) Lisboa terá ocasião 
de o apreciar no próximo inverno, de camaradagem com Carlos Porfírio e 
Bernardo Marques...»
Nobre tinha, então, completado 18 anos; nesse mesmo ano assinaria, já em 
Lisboa, a capa do n.º 3 da revista Seara Nova. Afastando-se do seu trabalho 
mais figurativo, cria uma composição de motivos florais na qual se destaca o 
desenho das letras, a paleta de cores e a simplificação quase abstrata, filiando-
-se a uma herança da secessão vienense. O desenho das árvores, com os seus 
longos troncos ondulados, parece citar diretamente o cartaz de Alfred Roller 
para a exposição da Secession de 1903.
Alfred Roller e Aubrey Beardsley são influências reconhecíveis em muitos 
trabalhos de Roberto Nobre, porém não é fácil circunscrevê-lo a um estilo ou 
movimento. Em 1946, já crítico consagrado, Nobre escreve que «o ilustrador 
ideal será aquele que tiver uma ‘maneira’ para cada género literário, não de-
verá ter personalidade própria e sim estar pronto a adaptar-se aos temas que 
surgem.». Se é indiscutível a personalidade própria que resulta da obra de 
Nobre, também é evidente este cuidado em adaptar a composição ao tema, ao 
conteúdo ou à encomenda em causa. 
Daqui resulta, senão um ecletismo, certamente maior do que entre os mais 
destacados da sua geração, pelo menos uma diversidade formal que nos per-
mite analisar a sua obra de ilustração e design gráfico, introdutoriamente, 
pelas seguintes três perspetivas:
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Firstly, the 1920s. As José-Augusto França wrote, the “Paris model” repre-
sented, during the 20s, “the best years of our life”, which we did not have, 
nor could we have, although we created a fiction of having them anyway. While 
it cannot be denied that the “jazz band era” existed more in illustrations by 
Marques, Stuart and Roberto Nobre than in the reality of Lisbon, it is also 
true that a series of political and cultural transformations made possible, be-
tween the end of the 1910s and the 20s, a cultural transformation in daily 
Lisbon life, which stimulated the appearance of illustrated magazines and 
journals, the development of advertising and a certain fervour within society, 
at times distantly ironic, at times complacently seduced, by chic. 
The covers designed by Nobre during the 1920s reveal considerable eclec-
ticism. A good example of this can be seen in the cover of the spring issue 
(1928) of the magazine Ilustração, which was able to incorporate key waves of 
Art Nouveau, in a modern composition crossed with a Portuguese folkloric 
style. The countless vignettes, mastheads, frames and illustrations we find in 
books and magazines from that decade are in many cases strongly influenced 
by the British illustrator Aubrey Beardsley, taking on more personal charac-
teristics, especially in works with folkloric or social themes.
The second perspective worth considering is advertising design. Through 
Ferreira de Castro, Roberto Nobre worked with the magazine Civilização from 
its creation in 1928. As was habitual for the period, the magazine provided 
advertising services; as such it is possible to find within the pages of Civilização 
advertisements: commissions from designers outside the magazine’s office 
(like that of Porto Borges by A.M. Cassandre) and direct commissions with a 
double credit (Civilização advert and the designer’s signature), as is the case with 
Toddy by Bernardo Marques, Iôco or a later version of Toddy to that of Marques, 
both by Nobre.
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Os Anos 20. Como José-Augusto França escreveu, a Paris-modelo represen-
tou nos nossos anos 20, «os melhores anos da nossa vida», que não tivemos, 
nem podíamos ter, embora ficcionássemos ter. Se é verdade que a «era do 
jazz-band» existiu mais nas ilustrações de Marques, de Stuart e de Roberto 
Nobre do que na realidade lisboeta, também é certo que um conjunto de 
transformações políticas e culturais possibilitaram, entre o final dos anos 10 e 
os anos 20, uma transformação cultural no quotidiano lisboeta, que encoraja 
o aparecimento de revistas e magazines ilustradas, o desenvolvimento da pu-
blicidade e de um certo fervor mundano, atraído ora com distante ironia ora 
com complacente sedução, pelo chic. 
As capas desenhadas por Nobre na década de 20 evidenciam um considerável 
ecletismo. Um bom exemplo deste ecletismo é a capa do número de prima-
vera (1928) da revista Ilustração, capaz de integrar vagas referências Arte Nova, 
com uma composição moderna cruzada com um estilo folclórico português. 
As inúmeras vinhetas, cabeçalhos, molduras e ilustrações que encontramos, 
em livros e revistas desta década, partem em muitos casos da forte influência 
do ilustrador britânico Aubrey Beardsley para assumir um traço mais pessoal 
sobretudo nos trabalhos de temática folclórica ou social.
Segunda perspetiva, o Design Publicitário. Pela mão de Ferreira de Castro, 
Roberto Nobre colabora desde a sua criação, em 1928, com a revista Civili-
zação. Como habitual na época, a revista assegurava serviços de publicidade; 
desta forma é possível, encontrarmos nas páginas da Civilização publicidades: 
encomendas a designers exteriores à redação da revista (como a do Porto Borges 
da autoria de A. M. Cassandre) e encomendas diretas com dupla creditação 
(publicidade Civilização e a assinatura do designer) como é o caso da Toddy de 
Bernardo Marques, da Iôco ou, de uma versão posterior à de Marques, da 
Toddy, ambas de Nobre.
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It is worth mentioning the advert published in 1930 for Francisco Costa Col-
lares wines, an interesting composition in which the inclusion of the male 
figure, with greater elegance and energy than in previous advertisements, with 
the letters “F” and “C”, lend the advert an undeniable communicational ap-
peal and commercial sense. 
For a large part of his professional life, Roberto Nobre juggled regular col-
laborations with newspapers, magazines and book cover design with the role 
of artistic director for Singer. Most of the Portuguese editions from Singer — 
manuals, publicity brochures, announcements — have no graphics credit, but 
it would not be too great a risk to say that Nobre’s sure hand is behind them. 
In his work for Singer and the significant production of advertising design, it 
is possible to recognise Nobre’s best modernist facet, his willingness with the 
Art Deco language, his commercial side and his assimilation of the principles 
of late modernism.
Finally, we find a third perspective in editorial design. Even more than the 
covers published by Guimarães — although some (Os Homens do Mar or O Di- 
nheiro) are noteworthy — it is the illustrations from A Volta ao Mundo and count-
less wonderful mastheads from articles, cartoons, illustrations and magazine 
covers that best express the talent, knowledge of printing techniques and con-
trol of colour and luminosity in the work carried out by Roberto Nobre dur-
ing the 1930s and 40s. 
We also find an intentional loss of personality, considered to be a mark of 
a good illustrator. This may can even lead us to erroneous readings (on the 
cover of Netotchka we could might see Kradolfer’s signature, on Damas das 
Pérolas that of Bernardo Marques) but within this eclecticism — which is, after 
all, more visible than it is effective —, within this synthesis of genres and lan-
guages lies the incomparable personality of Nobre. 
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Uma referência deverá ser feita à publicidade para os vinhos Francisco Costa 
Collares publicada em 1930, interessante composição onde a integração da 
figura masculina, com uma graciosidade e dinamismo maiores do que em 
publicidades anteriores, com as letras «F.» e «C.» oferecem à publicidade 
uma inegável atração comunicacional e sentido comercial. 
Roberto Nobre conciliou durante grande parte da sua vida profissional, co-
laborações regulares com jornais, revistas e design de capas de livros, com 
os serviços de diretor artístico da Singer. A maioria das edições portuguesas 
da Singer – manuais, brochuras publicitárias, anúncios – não têm a autoria 
gráfica creditada, mas não será arriscado adivinhar que há neles a mão segura 
de Nobre. No seu trabalho para a Singer e na significativa produção de design 
publicitário é possível reconhecer a melhor faceta modernista de Nobre, o seu 
à vontade com a linguagem Art Déco, a sua vertente comercial, a sua assimilação 
de princípios do modernismo tardio.
Finalmente, uma terceira perspetiva é-nos dada pelo design editorial. Mais 
do que nas capas da Guimarães, embora algumas (Os Homens do Mar ou O Di-
nheiro) sejam notáveis, é nas ilustrações de A Volta ao Mundo e em inúmeros 
geniais cabeçalhos de artigos, cartunes, ilustrações e capas de revistas que me-
lhor se expressa o talento, o conhecimento das técnicas de impressão, o con-
trolo da cor e da luminosidade, no trabalho desenvolvido por Roberto Nobre 
nos anos 30 e 40. 
A intencional perda de personalidade, pretensa marca do bom ilustrador, 
também a encontramos. Ela poder-nos-á, inclusive, levar a leituras erróneas 
(na capa de Netotchka poderíamos encontrar a assinatura de Kradolfer, na de 
Damas das Pérolas a de Bernardo Marques) mas nesse ecletismo – afinal mais 
aparente do que efetivo – nessa síntese de géneros e linguagens reside a per-
sonalidade incomparável de Nobre. 
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Roberto Nobre, São Brás de Alportel, 1903 – Lisboa, 1969

José Roberto Dias Nobre — known as Roberto Nobre — was born in São Brás de Alportel (just north 
of Faro) on 27 March 1903, but it was in Olhão and Lisbon that he carried out his artistic and literary 
work. He had family ties to the poets João Lúcio, Bernardo de Passos and Cândido Guerreiro, and 
to painter Henrique Pousão. His father was a distinguished surgeon in clinical medicine, in whose 
honour a bust was erected in a square in the centre of Faro. His uncle, the writer José Dias Sancho, who 
had studied law in Lisbon, where he socialized with the modernists, had particular influence on him, 
both in his initial regionalist enthusiasm and his worship of and zeal for cinema. There were other 
influences, such as writer António Assis Esperança or doctor Francisco Fernandes Lopes, but none 
was as fertile or long-lasting as that of Ferreira de Castro (whose work he often illustrated), as revealed 
in his Correspondência: 1922-1965, which, in an edition by Sintra Town Council, which was brought to 
light by Ricardo António Alves in 1994.
Educated in this intellectually stimulating environment, going against the only-to-be-expected 
provincialism, Roberto Nobre was also lucky enough to be present for Eduardo Viana’s stay in Olhão 
in 1922 and, two years later, he welcomed to his home Mário Eloy, who painted him at 21. He showed 
his work, mostly portraits of the people of the Algarve and motifs from the Bible and One Thousand and 
One Nights, for the first time in the headquarters of the newspaper Correio Olhanense, three months before 
exhibiting in Lisbon, in March 1923, and shortly afterwards, in February 1924, in two collaborations 
with Isaura Cavalheiro, wife of musician Ivo Cruz. His uncle, in praise of his first trip to the capital to 
study fine arts, which he soon abandoned, published in A Época, on 19 June 1921, an article in which 
he explained that “all of a sudden, this artist emerged with admirable perfection”, “his talent suddenly 
flourishing thanks to the modern painting exhibitions held in Faro and the half dozen Spanish and 
French magazines he consulted.”
The first half of the 1920s was, therefore, a time of intense labour as an illustrator of short stories for 
journalist-writers, included in popular books or in weekly or fortnightly magazines of medium and 
large circulation, while his strong link to the Algarve is laid out and clearly underlined in the graphic 
designs around works by Assis Esperança and Emiliano Costa and in Deus Pã by his uncle, in the 
illustration of Algarvian magazines or the poetry anthology Musa Algarvia, from 1927, or, later, A Ave e o 
Ninho, by Bernardo de Passos (1931). In August 1924, he organised an art exhibition in Sporting Club 
Olhanense, featuring works by Almada Negreiros, António Soares, Eduardo Viana, Nobre himself 
(including the design “Bailado Russo”), his uncle and Isaura Cavalheiro, among others.
His critical activity emerges in newspapers from the Algarve and, from the outset, two texts are worthy 
of mention: “O cinema na hora presente” [Cinema of the Present Day] (July 1925 — commenting 
indirectly on a famous conference held by António Ferro, As Grandes Trágicas do Silêncio) and “O estilo de 
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Roberto Nobre, São Brás de Alportel, 1903 – Lisboa, 1969

José Roberto Dias Nobre — conhecido como Roberto Nobre — nasceu em São Brás de Alportel 
(um pouco a norte de Faro), a 27 de março de 1903, mas foi em Olhão e em Lisboa que de-
senvolveu a sua atividade artística e literária. Laços de família ligavam-no aos poetas João Lúcio, 
Bernardo de Passos e Cândido Guerreiro, e ao pintor Henrique Pousão. O pai foi um cirurgião 
que se distinguiu na medicina assistencialista, a ponto de ter um busto numa praça no centro de 
Faro. Seu tio, o escritor José Dias Sancho, que estudara advocacia em Lisboa, onde convivera com 
os modernistas, teve sobre ele uma especial influência, quer no inicial ímpeto regionalista, quer 
no culto e vontade de cinema. Outras houve, como a do escritor António Assis Esperança, ou a 
do médico Francisco Fernandes Lopes, mas nenhuma foi tão fértil nem tão duradoura como a de 
Ferreira de Castro (cuja obra ilustrou amiúde), como atesta a sua Correspondência: 1922-1965, que 
em edição da Câmara Municipal de Sintra Ricardo António Alves revelou em 1994.
Formado neste ambiente intelectualmente estimulante, contrariando o expectável provincianis-
mo, Roberto Nobre teve ainda a sorte de acompanhar a estada de Eduardo Viana em Olhão em 
1922 e de, dois anos depois, receber em sua casa Mário Eloy, que o retratou com 21 anos. Mostrou 
pela primeira vez os seus trabalhos, maioritariamente retratos de algarvios, motivos bíblicos e das 
Mil e Uma Noites, na sede do Correio Olhanense, três meses antes de expô-los em Lisboa, em março de 
1923, e pouco depois, em fevereiro de 1924, em duas parcerias com Isaura Cavalheiro, esposa 
do músico Ivo Cruz. Seu tio, saudando a sua primeira ida para a capital, para cursar Belas-Artes, 
que logo abandonou, publicou n’ A Época, a 19 de junho de 1921, um artigo em que explica que, 
«de chofre, este artista surgiu com uma perfeição admirável», devendo-se «esta súbita eclosão do 
seu talento às exposições de pintura moderna que se efetuaram em Faro e a meia dúzia de revistas 
espanholas e francesas que consultou».
A primeira metade da década de 1920 é, pois, de intenso labor como ilustrador de narrativas breves 
por jornalistas-escritores, incluídas em livros populares ou em magazines semanais ou quinzenais 
de média e grande circulação, enquanto o seu forte vínculo algarvio se desdobra e sublinha clara-
mente no trabalho gráfico sobre obras de Assis Esperança, de Emiliano Costa e no Deus Pã de seu 
tio, na ilustração de revistas algarvias ou na antologia poética Musa Algarvia, já de 1927, ou, mais 
tarde, de A Ave e o Ninho, de Bernardo de Passos (1931). Em agosto de 1924 organizou no Sporting 
Club Olhanense uma exposição de arte, incluindo obras de Almada Negreiros, António Soares, 
Eduardo Viana, dele próprio (incluindo o desenho «Bailado Russo»), de seu tio e de Isaura Ca-
valheiro, entre outros.
A sua atividade crítica desponta em jornais do Algarve, e desde logo dois textos merecem ser assi-
nalados: «O cinema na hora presente» (julho de 1925 — comentando obliquamente uma célebre 
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Bernardo Marques” [The Style of Bernardo Marques] (January 1927). It was only through the latter 
text that it was learnt that he had a hand in the decoration of Estoril Park. Nobre also decorated some 
rooms in the palace of Fonte da Pipa, a banker’s residence in the outskirts of Loulé. Gradually, the role 
of virtuoso designer made way for the cinema and painting critic, who would write prolifically over 
three decades in the national press, establishing a reputation as a critic which would overtake that of the 
visual artist, particularly active during the 1920s, and that of the designer of covers for the complete 
works of great classics of universal literature, such as Balzac and Zola, in the 1950s. Two iconic books 
contributed to this (Horizontes de Cinema [Horizons of Cinema], from 1939, and Singularidades do Cinema 
Português [Singularities of Portuguese Cinema], from 1964), as did his frequent collaborations over 
many years with respected publications, such as O Diabo and Vértice, as well as newspapers such as Diário 
Popular, Átomo, Ler, Jornal de Letras e Artes, and cultural supplements from the main daily papers in Porto. 
In Século Ilustrado published on 15 November 1942, Leitão de Barros even recommended him for the 
position of “Professor of literature and film history” at a cinema academy being set up in our country.
In the 1971 re-issue of Horizontes de Cinema, Ferreira de Castro highlighted “the robust value of a mul-
tiform spirit, that only the most intimate friends, like me, could know to its full extent, height and 
depth.” Within the immense mass of texts still to be collected, published and debated, Roberto No-
bre’s discernment at times gives way to a personal memorialising that places him back in the art scene 
— charged, for example, with organising an album of the best works by Stuart Carvalhas, recalling 
his friend Manuel Ribeiro de Pavia (cover designer for Tolstoy...) or praising the genius of Almada 
Negreiros, despite being distanced from him politically. It was Roberto who said (in 1958): “One of 
the peculiarities of the period [1920] was that, paradoxically, within the two political extremes of the 
day, anarcho-syndicalism and integralism, those who were advanced in social ideas were, in general, 
reactionaries in art, while the conservatives [...] showed themselves to be enthusiasts of the actions of 
aesthetic revolutionaries and were eager to kiss the hand of a king amongst futuristic decorations.”
This critical acuity and a keen ethical zeal would earn him prestige and charisma among young 
film club members, such as Vitoriano Rosa, also from Olhão and the first — and perhaps only — 
defender of the preservation of his artistic estate (see Algarve Ilustrado, November 1969), of which only 
a tiny part remains. Highlights of this body of work can be found in the Museu Ferreira de Castro, 
in Sintra, including the original illustrations created for A Volta ao Mundo [Around the World], a 
luxurious edition from 1944, accompanied by pre-print materials that are of great interest in the 
context of the history of graphic arts. 
The decades of service to the multinational corporation Singer and the intensive critical activity 
progressively extinguished Roberto Nobre the visual artist (d. 1969), whose prolific graphic work, which 
also included advertising and humorous and political cartoons, was a defining feature of his time. 

Vasco Rosa
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conferência de António Ferro, As Grandes Trágicas do Silêncio) e «O estilo de Bernardo Marques» 
(janeiro de 1927). Só através deste texto se ficou a saber que o ajudou na decoração do Parque 
do Estoril. Nobre também decorou algumas salas do palácio da Fonte da Pipa, residência de um 
banqueiro nos arredores de Loulé. Gradualmente, o desenhador virtuoso cede o passo ao crítico 
de cinema e de pintura que escreverá abundantemente durante três décadas na imprensa nacional, 
firmando uma reputação de crítico que haveria de se sobrepor à do artista plástico especialmente 
ativo nos anos 1920 e à do capista das obras completas de grandes clássicos da literatura universal, 
como Balzac e Zola, na de 1950. Para isso contribuiriam dois livros-ícone (Horizontes de Cinema, de 
1939, e Singularidades do Cinema Português, de 1964), e a colaboração habitual ao longo de muitos anos 
em publicações de referência, como O Diabo, Vértice, mas também em jornais como Diário Popular, 
Átomo, Ler, Jornal de Letras e Artes, e nos suplementos culturais dos grandes diários do Porto. No Século 
Ilustrado de 15 de novembro de 1942, Leitão de Barros recomendou-o mesmo como «professor de 
literatura e história do cinema» de uma academia de cinema a criar no nosso país.
Na reedição de 1971 de Horizontes de Cinema, Ferreira de Castro salientaria «o pujante valor dum es-
pírito multiforme, que só os amigos mais íntimos, como eu, puderam conhecer em toda a sua ex-
tensão, altura e profundidade». Nessa imensa mole de textos ainda por recolher, editar e debater, a 
discrição de Roberto Nobre cede por vezes ao memorialismo pessoal que o coloca na cena artística 
— encarregado, por exemplo, de organizar um álbum com os melhores trabalhos de Stuart Carva-
lhais, evocando o amigo Manuel Ribeiro de Pavia (capista de Tolstoi…) ou elogiando a genialidade 
de Almada Negreiros, mesmo que dele afastado politicamente. É de Roberto a frase (1958): «Uma 
das singularidades da época [1920] estava em que, paradoxalmente, nos dois extremos políticos de 
então, anarco-sindicalismo e integralismo, os avançados em ideias sociais eram, em geral, reacio-
nários na arte, enquanto os conservadores […] se mostravam entusiastas dos revolucionarismos 
estéticos e ansiavam por ir beijar a mão dum rei por entre decorações futuristas.»
Esta acuidade crítica e um apurado zelo ético haveriam de grangear-lhe prestígio e carisma entre 
jovens cineclubistas, como Vitoriano Rosa, olhanense como ele, e o primeiro — e talvez o úni-
co — defensor da preservação do seu espólio artístico (v. Algarve Ilustrado, novembro de 1969), de 
que subsiste apenas uma ínfima parte. Entre esta, destacam-se, no Museu Ferreira de Castro, em 
Sintra, as ilustrações originais realizadas para Volta ao Mundo, uma edição luxuosa de 1944, acompa-
nhadas de materiais de pré-impressão do maior interesse para a história das artes gráficas. 
Os serviços prestados durante décadas à multinacional Singer e a  intensa atividade crítica apagaram 
progressivamente o artista plástico Roberto Nobre (m. 1969), cuja abundante obra gráfica, que 
também inclui publicidade e cartunes de humor e de política, marcou o seu tempo.

Vasco Rosa
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Roberto Nobre
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

Roberto Nobre
design gráfico e ilustração / graphic design and illustration
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Roberto Nobre será um desses possíveis futuros heróis de uma 
possível futura história da ilustração e do design gráfico em Por-
tugal, assumindo uma dimensão única quando conhecido nas 
suas múltiplas facetas: importante cinéfilo e crítico de cinema, 
literato e cidadão politicamente interventivo, designer gráfico e 
ilustrador talentoso capaz de, atravessando 4 décadas, assimilar 
referências que nos levam da Secessão Vienense ao realismo 
social passando pelo fulgor Art Déco.  

Roberto Nobre is likely to go down in the annals of Portuguese 
illustration and graphic design as one of the genre’s great he-
roes, and has a unique place due to his myriad facets: an im-
portant cinephile and film critic, a man of letters, politically 
active, a graphic designer and a talented illustrator who, over 
4 decades, was able to assimilate styles that take us from the Vi-
enna Secession to social realism via the brilliance of Art Deco.  

«O ilustrador ideal será aquele que tiver uma ‘maneira’ para 
cada género literário, não deverá ter personalidade própria e 
sim estar pronto a adaptar-se aos temas que surgem.»

“The ideal illustrator is one with a ‘manner’ for each literary 
genre; he shouldn’t show his own personality and should be 
ready to adapt to whatever topic arises.”                   

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2
design de comunicação /  
communication design

R2
design de comunicação / communication design 1

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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R2design de comunicação /  communication design

Victor Palla
design de comunicação /  
communication design

Victor Palla
design de comunicação / communication design

Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R
2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R
2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
communication design
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

João da Câmara Leme
prefácio de Pedro Piedade Marques / preface by Pedro Piedade Marques

João da Câmara Leme
design gráfico e ilustração / graphic design and illustration
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Preciosista e versátil, cultor de um modernismo jazzy e urbano 
mas também de um lirismo telúrico, capaz da mais delicada fi-
ligrana e da mais arrojada depuração gráfica, João da Câmara 
Leme foi, para além da polivalência profissional, sobretudo um 
notável e incansável capista de uma das editoras de referência 
das décadas de 1950 e 1960, para a qual produziu capas icónicas, 
colocando essa abrangência estilística ao serviço da renovação da 
imagem dos livros nacionais, e colocando-se, pela qualidade do 
seu trabalho, em plena vanguarda da revolução visual na edição 
internacional durante esses anos.   

Refined and versatile, devotee of a jazzy, urban modernism but 
also of an earthly lyricism, capable of the most delicate filigree 
and the most daring graphic purity, João da Câmara Leme was, 
beyond his professional multiplicity, above all an illustrious and 
tireless cover designer for one of the leading publishers of the 
1950s and 1960s, for whom he produced iconic covers, devot-
ing his broad stylistic range to the task of refreshing the image of 
the nation’s books, and positioning himself, through the quality 
of his work, squarely in the avant-garde of the visual revolution 
in international publishing during that period.

«O contido boémio João da Câmara Leme, que, em certo 
período, áureo para ele, nos trazia um trabalho diário, avul-
samente pago, e com visível prazer do Sr. Fernandes, que, 
inalterável, lhe perguntava: ‘tem novidades?’»

Luís Amaro

“The reserved bohemian João da Câmara Leme, who, during 
a certain golden period for him, brought us a work every day, 
paid by the piece, to the obvious pleasure of Mr. Fernandes, 
who, imperturbable, would ask him: ‘what’s new?’”

Luís Amaro

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R
2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.
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«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer Fernando Brízio Luís Miguel Castro

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
design de produto e de interiores / product and interior design

m
a
rco

 so
u

sa
 sa

n
to

s

5

R2

Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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paulo-guilherm
e

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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pedro falcão

3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

3

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

m
arco sousa santos
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor PallaVictor Palla 22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Fernando Brízio
prefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho

Fernando Brízio
design de produto e de interiores / product and interior design
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um 
universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-
pido e contínuo das formas e das funções. O universo de 
Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral 
que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas 
e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-
nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode 
vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own 
world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-
tinuous consumerism of forms and functions. The world of 
Fernando Brízio is one of those spiral constellations which 
leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-
gies and open up paths, in front and within, towards concep-
tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-
ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-
nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, 
funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-
bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão 
fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só 
existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-
mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em 
design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The 
efficiency of objects, spaces and systems is not just about 
responding to basic, functional needs, or providing physi-
cal comfort. They must also give us emotional comfort. 
This fundamental dimension of our relationship with the 
world sometimes only exists in the world and in objects 
through seemingly useless things. This is a timeless issue, 
central to design, which draws attention to primordial hu-
man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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fred kradolfer

6

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

Pedro Falcão Pedro Falcão

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor PallaVictor Palla 22

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design

R2 1R2 1 Pedro Falcão Pedro Falcão 3

Victor Palladesign de comunicação /  communication design Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2 1R2 1

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor PallaVictor Palla 22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.
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Fred Kradolferdesign de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design
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prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura
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O seu estilo era simples mas eficaz: imagem fotográfica a preto 
e branco contrastada com grandes superfícies de cor plana, os 
meios tons da foto, a textura de uma cara a desfazer-se em grão, 
chocando com a solidez das cores abstratas e geométricas. Era uma 
estratégia antiga, vinda pelo menos desde as Vanguardas, quando 
a fotografia ainda era uma coisa nova sobre a página impressa.

Its style was simple yet efficient: black and white photographs 
contrasting with great surfaces of flat colour, the medium tones of  
a photo and the texture of a face dissolved into graininess, con-
trasting with the solidity of abstract, geometric colours. It was an 
old strategy, derived, at least, from the avant-gardes, when pho-
tography was still a novelty on the printed page.

«As minhas mãos e os meus olhos ajudam-me a pensar.»

“My hands and my eyes help me to think.”

Luís Miguel Castro
design editorial / editorial design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Pedro FalcãoR2

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Pedro FalcãoR2

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4
É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer Fernando Brízio

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

marco sousa santos
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2 Victor Palla Pedro Falcão

paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolferprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

fred kradolfer
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R2 Pedro Falcão

Pedro FalcãoVictor Palla

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro FalcãoR2

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2 Victor Palla Pedro Falcão

paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência técnica com que controlava todo o processo de design – con-ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-ern graphic languages to Portugal but also for his ability to permanently update and adapt them. His culture and vocation for advertising, the rigour of his planning, and the technical skill with which he mastered the entire design process – from concept, composition, and graphic production to application – and the audacity with which he aimed to become a designer in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that I imagine! But this imagination of mine makes me believe that I’m still the same person that I was so many years ago. Because I believe that a man is always as young as his heart, and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

marco sousa santos

5

R2

Pedro Falcão

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Fred Kradolferdesign de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Fernando Brízioprefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho Fernando Bríziodesign de produto e de interiores / product and interior design

fernando brízio
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-pido e contínuo das formas e das funções. O universo de Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-tinuous consumerism of forms and functions. The world of Fernando Brízio is one of those spiral constellations which leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-gies and open up paths, in front and within, towards concep-tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The efficiency of objects, spaces and systems is not just about responding to basic, functional needs, or providing physi-cal comfort. They must also give us emotional comfort. This fundamental dimension of our relationship with the world sometimes only exists in the world and in objects through seemingly useless things. This is a timeless issue, central to design, which draws attention to primordial hu-man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro FalcãoVictor Palla

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Pedro FalcãoR2

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2 Victor Palla Pedro Falcão

paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2 Victor Palla

pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

marco sousa santos
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Pedro Falcão

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Fred Kradolferprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

fred kradolfer
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R2 Pedro FalcãoVictor Palla

Paulo-Guilherme

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência técnica com que controlava todo o processo de design – con-ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável da história do design português.Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-ern graphic languages to Portugal but also for his ability to permanently update and adapt them. His culture and vocation for advertising, the rigour of his planning, and the technical skill with which he mastered the entire design process – from concept, composition, and graphic production to application – and the audacity with which he aimed to become a designer in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-ção, e o coração do homem não cria rugas.»“I carry with me a ghost: imagination. And the things that I imagine! But this imagination of mine makes me believe that I’m still the same person that I was so many years ago. Because I believe that a man is always as young as his heart, and age doesn’t wrinkle the heart.”In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Marco Sousa Santos

Fred Kradolferdesign de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
communication design

Victor Palla
design de comunicação / communication design

Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
design de comunicação / communication design 1
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura
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A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Fernando Brízio
prefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho

Fernando Brízio
design de produto e de interiores / product and interior design
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um 
universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-
pido e contínuo das formas e das funções. O universo de 
Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral 
que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas 
e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-
nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode 
vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own 
world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-
tinuous consumerism of forms and functions. The world of 
Fernando Brízio is one of those spiral constellations which 
leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-
gies and open up paths, in front and within, towards concep-
tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-
ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-
nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, 
funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-
bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão 
fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só 
existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-
mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em 
design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The 
efficiency of objects, spaces and systems is not just about 
responding to basic, functional needs, or providing physi-
cal comfort. They must also give us emotional comfort. 
This fundamental dimension of our relationship with the 
world sometimes only exists in the world and in objects 
through seemingly useless things. This is a timeless issue, 
central to design, which draws attention to primordial hu-
man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
communication design

Victor Palla
design de comunicação / communication design

Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palla
design de comunicação / communication design

Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
design de comunicação /  
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

3

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

p
a
u

lo
-g

u
ilh

e
rm

e

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
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R2
design de comunicação / communication design 1

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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R2 Pedro Falcão

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R
2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
design de comunicação / communication design 1

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palla
design de comunicação / communication design

Victor Palla
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. p
a
lla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Pedro Falcãodesign de comunicação / communication designPedro Falcãoprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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22 pedro falcão

3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
design de produto e de interiores / product and interior design
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R2

Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design
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22 paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

Luís Miguel Castro
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura
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O seu estilo era simples mas eficaz: imagem fotográfica a preto 
e branco contrastada com grandes superfícies de cor plana, os 
meios tons da foto, a textura de uma cara a desfazer-se em grão, 
chocando com a solidez das cores abstratas e geométricas. Era uma 
estratégia antiga, vinda pelo menos desde as Vanguardas, quando 
a fotografia ainda era uma coisa nova sobre a página impressa.

Its style was simple yet efficient: black and white photographs 
contrasting with great surfaces of flat colour, the medium tones of  
a photo and the texture of a face dissolved into graininess, con-
trasting with the solidity of abstract, geometric colours. It was an 
old strategy, derived, at least, from the avant-gardes, when pho-
tography was still a novelty on the printed page.

«As minhas mãos e os meus olhos ajudam-me a pensar.»

“My hands and my eyes help me to think.”

Luís Miguel Castro
design editorial / editorial design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a sua 
excelência e importância no presente e no futu-
ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers 
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fashion 
to graphic arts, and from advertising to illus-
tration. In essence, they are visual monographs 
that aim to provide an initial encounter with 
the rich yet relatively unexamined history of 
Portuguese design, highlighting its excellence 
and significance for the present and future of 
design teaching and practice.

R2
prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R
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«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-
lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor 
de uma obra multifacetada de grande moder-
nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas 
de livros e revistas onde é evidente a sua sólida 
sensibilidade espacial, decorrente da formação 
em arquitetura, associada a um rigoroso sentido 
plástico resultante da sua prática pictórica e 
olhar fotográfico. A excelência e diversidade 
formal deste trabalho nascem de um experimen-
talismo que explora as linguagens, técnicas e 
materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-
signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, 
Victor Palla created a multifaceted and very 
modern oeuvre. He produced countless book 
and magazine covers which demonstrate his 
solid spatial sensibility, a product of his architec-
tural background, combined with an exacting 
visual sense resulting from his artistic practice 
and his photographic eye. The excellence and 
formal diversity of this work is the product of an 
experimentalism which employs the languages, 
techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2

1

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Victor Palla
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilherme
prefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura

Paulo-Guilherme
design de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Pedro Falcão
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcão
design de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”

R2
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer Fernando Brízio

Marco Sousa Santos
prefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

Marco Sousa Santos
design de produto e de interiores / product and interior design
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R2

Pedro Falcão

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-
tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica 
referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
de prémios recebidos, a participação em exposições, 
a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os ele-
mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design 
português no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, 
participation in exhibitions and juries, articles and men-
tions in the press and, since 2007, membership of the 
AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, 
keenly aware of the social function of design, the mem-
bers of R2 have managed to place good Portuguese 
design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-
volvemos o projecto num diálogo constante, num 
jogo — por vezes duro — com diferentes doses de 
intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop 
the project through constant dialogue, through a 
game — sometimes a hard game — using different 
doses of intuition and rationality.”
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Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho
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2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação /  communication design

R2 1R2 1

Victor Palladesign de comunicação /  communication design
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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pedro falcão

3
Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Fred Kradolfer
prefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997

R2design de comunicação /  communication design

R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989

2

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication designR2design de comunicação /  communication design

R2 1R2 1 Pedro FalcãoPedro Falcão 33

paulo-guilherm
e

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  
from various different generations, with par-
ticular attention being paid to contemporary 
creators. Artists in several disciplines are pre-
sented, from communication to objects, fash-
ion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”

Pedro Falcãodesign de comunicação / communication design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design

m
arco sousa santos
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Victor Palladesign de comunicação /  communication design Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

Victor PallaVictor Palla 22 paulo-guilherme

Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolfer
design de comunicação e expositivo / communication and exhibiton design

É uma coleção dedicada aos designers portu-
gueses de várias gerações, com especial atenção 
aos criadores contemporâneos. Apresentam-se 
autores de várias disciplinas, da comunicação 
aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-
dade à ilustração. São monografias essencial-
mente visuais, que pretendem ser um primeiro 
encontro com a rica mas ainda mal estudada 
história do design português, sublinhando a 
sua excelência e importância no presente e no 
futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-
ers from various different generations, with 
particular attention being paid to contempo-
rary creators. Artists in several disciplines are 
presented, from communication to objects, 
fashion to graphic arts, and from advertising to 
illustration. In essence, they are visual mono-
graphs that aim to provide an initial encounter 
with the rich yet relatively unexamined history 
of Portuguese design, highlighting its excel-
lence and significance for the present and fu-
ture of design teaching and practice.

Fernando Brízio
prefácio de Pedro Gadanho / preface by Pedro Gadanho

Fernando Brízio
design de produto e de interiores / product and interior design
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Como um verdadeiro autor, Fernando Brízio constrói um 
universo próprio que recusa esgotar-se no consumismo rá-
pido e contínuo das formas e das funções. O universo de 
Fernando Brízio é uma daquelas constelações em espiral 
que, atrás de si, deixa um rasto de possibilidades para novas 
e irónicas tipologias, e, pela frente e para dentro, abre cami-
nhos para as rearticulações conceptuais do que o design pode 
vir a ser.

As a true creator, Fernando Brízio builds himself his own 
world, which refuses to exhaust itself through rapid and con-
tinuous consumerism of forms and functions. The world of 
Fernando Brízio is one of those spiral constellations which 
leave behind a trail of possibilities for new and ironic typolo-
gies and open up paths, in front and within, towards concep-
tual re-articulations of what design could come to be.

«Existe no mundo uma dimensão não quantificável. A efi-
ciência dos objetos, espaços e sistemas, não se prende ape-
nas com o facto de darem respostas a necessidades básicas, 
funcionais ou proporcionarem conforto físico, eles tam-
bém devem facultar conforto emocional. Esta dimensão 
fundamental na nossa relação com o mundo por vezes só 
existe no mundo e nos objetos através de coisas aparente-
mente inúteis. Esta é uma questão intemporal, central em 
design, que remete para questões humanas primordiais.»

“There is, in the world, an unquantifiable dimension. The 
efficiency of objects, spaces and systems is not just about 
responding to basic, functional needs, or providing physi-
cal comfort. They must also give us emotional comfort. 
This fundamental dimension of our relationship with the 
world sometimes only exists in the world and in objects 
through seemingly useless things. This is a timeless issue, 
central to design, which draws attention to primordial hu-
man concerns.”

R2 Pedro Falcão

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Victor Palladesign de comunicação /  communication design

Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel Pelta

Desde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-
guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-
rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento 
internacional são muitas: o grande número de prémios re-
cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-
ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, 
a admissão como membro da AGI.
Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, 
muito conscientes da função social do design, os elementos 
do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português 
no mapa do design do mundo globalizado.
Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-
dio, based in Porto, has become a genuine landmark of 
European design. Evidence of their international recogni-
tion is abundant: a large number of awards received, par-
ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions 
in the press and, since 2007, membership of the AGI.
Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly 
aware of the social function of design, the members of R2 
have managed to place good Portuguese design on the map 
of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos 
o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes 
duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»
“Taking the contents as a starting point, we develop the 
project through constant dialogue, through a game – so-
metimes a hard game – using different doses of intuition 
and rationality.”

R2design de comunicação / communication design 1
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2
Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, 
tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra 
multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos 
saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da 
formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-
tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar 
fotográfico. A excelência e diversidade formal deste 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-
sões artísticas.
An architect, photographer, painter and designer, editor, 
gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created 
a multifaceted and very modern oeuvre. He produced 
countless book and magazine covers which demonstrate 
his solid spatial sensibility, a product of his architectural 
background, combined with an exacting visual sense re-
sulting from his artistic practice and his photographic eye. 
The excellence and formal diversity of this work is the 
product of an experimentalism which employs the lan-
guages, techniques and materials of various forms of 
artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.

«Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima 
diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para 
longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-
rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, 
concentrado: nada mais eloquente, como definição.»
“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
The victim says ‘graphic design is’... and frowns, 
looks into the distance, and then at the paper. He 
draws imaginary lines with an imaginary pencil. He 
sticks his tongue out in concentration: as a definition, 
there's nothing more eloquent.”

in Falando do Ofício, 1989
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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p. falcão

3Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-
co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. 
Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»

“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-
tician, general, king, or president of something, or a musi-
cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”

in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, 
ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de 
moedas e dono e decorador de clubes noturnos.
Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-
mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-
sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor 
e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do 
pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-
cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-
dências internacionais e uma estética pessoal.

Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  
illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and 
owner and decorator of nightclubs.
It is without doubt a joyful modernity that we find again in 
Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-
cal references, employed with virtuosity yet without the con-
straint of a programme, with humour and elegance yet free 
from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. 
This is not a cold modernism, but a personal and emotive 
application, at a point of equilibrium between international 
tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

«Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, 
assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-
vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»

“Books are objects that form part of our furniture, just like 
chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-
tize them and live in a house with empty shelves.”
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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pedro falcão
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Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que 
permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos 
– música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar 
um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-
guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, 
mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual 
consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-
tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  
de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-
raneidade e da sua universalidade.

Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to 
the exploration of crossings – between music, painting, cin-
ema, photography, and design  – these three resources make 
it possible to identify an author. And while it is clear that 
this artist’s work possesses its own language, this authorship 
does not derive from a style but from something deeper and 
more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, 
wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic 
work, the key to understanding its contemporaneity and uni-
versality.

Marco Sousa Santos Fred Kradolfer

Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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R2design de comunicação / communication design 1R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê por-tuguês com sede no Porto converteu-se numa autêntica referência no design europeu. As provas do seu reco-nhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios recebidos, a participação em exposições, a participação em júris, artigos e referências em publi-cações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os ele-mentos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, participation in exhibitions and juries, articles and men-tions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the mem-bers of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

«Com os conteúdos como ponto de partida, desen-volvemos o projecto num diálogo constante, num jogo — por vezes duro — com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game — sometimes a hard game — using different doses of intuition and rationality.”R2

1Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression.
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2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, 
aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-
dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução 
como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular 
à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens 
que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.
Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco 
Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-
nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade 
intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. 

Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and 
intuition, applying a rigorous thought process to a unique 
intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-
fectiveness of each solution and the way each piece communi-
cates, he pays particular attention to the photogenic qualities 
of every piece, evident in the images which are both highly 
considered and seductive.
Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-
dencies, but reveals a refined sense of form and functional-
ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking 
them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para 
o design. O que torna a disciplina do design excitante  
é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-
cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do 
projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»

“I don’t have a method or a scientific vision for design.
What makes design exciting as a discipline is the tension 
established between reason and emotion, indiscipline as 
creative process, the possibility of reinventing method-
ology in the course of the project, the courage to convert  
a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.

Fred Kradolferprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo

fred kradolfer
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futu-ro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illus-tration. In essence, they are visual monographs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excellence and significance for the present and future of design teaching and practice.

R2prefácio de Raquel Pelta / preface by Raquel PeltaDesde a sua fundação, em 1995, este pequeno ateliê portu-guês com sede no Porto converteu-se numa autêntica refe-rência no design europeu. As provas do seu reconhecimento internacional são muitas: o grande número de prémios re-cebidos, a participação em exposições, a participação em jú-ris, artigos e referências em publicações e, a partir de 2007, a admissão como membro da AGI.Rigorosos, corajosos, amantes de desafios e, sobretudo, muito conscientes da função social do design, os elementos do ateliê R2 conseguiram colocar o bom design português no mapa do design do mundo globalizado.Since its foundation in 1995, this small Portuguese stu-dio, based in Porto, has become a genuine landmark of European design. Evidence of their international recogni-tion is abundant: a large number of awards received, par-ticipation in exhibitions and juries, articles and mentions in the press and, since 2007, membership of the AGI.Rigorous, daring, lovers of challenges and, above all, keenly aware of the social function of design, the members of R2 have managed to place good Portuguese design on the map of the globalized world of design.

R2

«Com os conteúdos como ponto de partida, desenvolvemos o projecto num diálogo constante, num jogo – por vezes duro – com diferentes doses de intuição e racionalidade.»“Taking the contents as a starting point, we develop the project through constant dialogue, through a game – so-metimes a hard game – using different doses of intuition and rationality.”
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Victor Palladesign de comunicação / communication designVictor Pallaprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho

v. palla

2Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, galerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande modernidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-dente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sen-tido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimentalismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expres-sões artísticas.An architect, photographer, painter and designer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architectural background, combined with an exacting visual sense re-sulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the lan-guages, techniques and materials of various forms of artistic expression.

Arquiteto, fotógrafo, pintor e designer, editor, ga-lerista, tradutor e ceramista, Victor Palla é autor de uma obra multifacetada de grande moder-nidade. Das suas mãos saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evidente a sua sólida sensibilidade espacial, decorrente da formação em arquitetura, associada a um rigoroso sentido plástico resultante da sua prática pictórica e olhar fotográfico. A excelência e diversidade formal deste trabalho nascem de um experimen-talismo que explora as linguagens, técnicas e materiais das diferentes expressões artísticas.

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. The excellence and formal diversity of this work is the product of an experimentalism which employs the languages, techniques and materials of artistic expression. «Pergunto ao gráfico o que é o “grafismo”. A vítima diz “grafismo é”... e franze os olhos, primeiro para longe, depois para o papel. Traça traços imaginá-rios com um imaginário lápis. Põe a língua de fora, concentrado: nada mais eloquente, como definição.»“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  The victim says ‘graphic design is’... and frowns, looks into the distance, and then at the paper. He draws imaginary lines with an imaginary pencil. He sticks his tongue out in concentration: as a definition, there's nothing more eloquent.”in Falando do Ofício, 1989
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É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

«Gostava de ser isto, aquilo e aqueloutro: físico, matemáti-co, general, rei ou presidente de qualquer coisa, ou músico. Gostava de ser tudo isto e o mais que fosse.»“I’d like to be this, that and the other: physicist, mathema-tician, general, king, or president of something, or a musi-cian. I’d like to be all this and whatever else there is.”in Ainda é Cedo para Ser Tarde, 1997
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Paulo-Guilherme foi arquiteto, cineasta, escritor, pintor, ilustrador, designer de livros, de interiores, de selos, de moedas e dono e decorador de clubes noturnos.Nele reencontramos uma modernidade alegre, todo um do-mínio de referências estéticas e técnicas, usadas com virtuo-sidade, mas sem o espartilho de um programa, com humor e elegância, mas ainda sem a ironia e o pastiche corrosivos do pós-modernismo. Não um modernismo frio, mas uma apli-cação pessoal e emotiva, num ponto de equilíbrio entre ten-dências internacionais e uma estética pessoal.Paulo-Guilherme was an architect, filmmaker, writer, painter,  illustrator, designer of books, interiors, stamps, coins and owner and decorator of nightclubs.It is without doubt a joyful modernity that we find again in Paulo-Guilherme, a whole sphere of aesthetic and techni-cal references, employed with virtuosity yet without the con-straint of a programme, with humour and elegance yet free from the corrosive irony and pastiche of post-modernism. This is not a cold modernism, but a personal and emotive application, at a point of equilibrium between international tendencies and a personal aesthetic.

Paulo-Guilhermeprefácio de Mário Moura / preface by Mário Moura Paulo-Guilhermedesign de comunicação e de interiores / communication and interior design 4

A introdução das linguagens gráficas modernas em Portugal  
é um dos méritos de Fred Kradolfer, outro será a sua capaci-
dade de, permanentemente, as atualizar e aculturar. A cultura 
e vocação publicitária, o seu rigor projetual, a competência 
técnica com que controlava todo o processo de design – con-
ceito, composição, produção gráfica, aplicação – e a audácia 
com que quis ser designer em Portugal, antes de qualquer ou-
tro, tornam Fred Kradolfer num protagonista incontornável 
da história do design português.

Credit is due to Fred Kradolfer not only for introducing mod-
ern graphic languages to Portugal but also for his ability to 
permanently update and adapt them. His culture and vocation 
for advertising, the rigour of his planning, and the technical 
skill with which he mastered the entire design process – from 
concept, composition, and graphic production to application 
– and the audacity with which he aimed to become a designer 
in Portugal, before anyone else, make Fred Kradolfer a major 
figure in the history of Portuguese design.

«Trago comigo um fantasma: a imaginação. E as coisa que 
eu imagino! Mas esta minha imaginação permite-me su-
por que continuo a ser o mesmo de há muitos anos. Porque 
eu creio que um homem tem sempre a idade do seu cora-
ção, e o coração do homem não cria rugas.»

“I carry with me a ghost: imagination. And the things that 
I imagine! But this imagination of mine makes me believe 
that I’m still the same person that I was so many years ago. 
Because I believe that a man is always as young as his heart, 
and age doesn’t wrinkle the heart.”

In Diário Popular, 9 April 1966

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objectos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese design-ers from various different generations, with particular attention being paid to contempo-rary creators. Artists in several disciplines are presented, from communication to objects, fashion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.

Pedro Falcãoprefácio de José Bártolo / preface by José Bártolo «Os livros são objetos que fazem parte da nossa mobília, assim como as cadeiras ou as mesas. É para mim impensá-vel digitalizá-los e viver numa casa com prateleiras vazias.»“Books are objects that form part of our furniture, just like chairs and tables. For me, it would be unthinkable to digi-tize them and live in a house with empty shelves.”
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3Cinetismo, serialidade e construção. São estes três recursos que permitem, numa obra tão fértil à exploração de cruzamentos – música, pintura, cinema, fotografia, design – identificar um autor. E se é evidente que na obra deste autor há uma lin-guagem própria, essa autoria não deriva tanto de um estilo, mas antes de algo mais profundo e crítico, um sentido projetual consciente, crítico e rigoroso. É na compreensão desse sen-tido projetual que reside a chave da leitura da obra gráfica  de Pedro Falcão, a chave de compreensão da sua contempo-raneidade e da sua universalidade.Kineticism, seriality and construction. In work that is so open to the exploration of crossings – between music, painting, cin-ema, photography, and design  – these three resources make it possible to identify an author. And while it is clear that this artist’s work possesses its own language, this authorship does not derive from a style but from something deeper and more critical: a conscious, critical and rigorous sense of project, wherein lies the key to interpreting Pedro Falcão’s graphic work, the key to understanding its contemporaneity and uni-versality.
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Marco Sousa Santosprefácio de Bárbara Coutinho / preface by Bárbara Coutinho Marco Sousa Santosdesign de produto e de interiores / product and interior design
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Marco Sousa Santos é um esteta que conjuga razão e intuição, aliando um pensamento rigoroso a uma particular sensibili-dade intuitiva. Valorizando tanto a eficiência de cada solução como a comunicação de cada peça, dá uma atenção particular à qualidade fotogénica de cada peça, evidente nas imagens que são, simultaneamente, muito pensadas e sedutoras.Em lugar de seguir modas ou tendências, o design de Marco Sousa Santos denota um apurado sentido formal e funcio-nal, o que faz com que as suas peças ganhem uma qualidade intemporal, afirmando-se como potenciais clássicos. Marco Sousa Santos is an aesthete who combines reason and intuition, applying a rigorous thought process to a unique intuitive sensibility. Conceding equal importance to the ef-fectiveness of each solution and the way each piece communi-cates, he pays particular attention to the photogenic qualities of every piece, evident in the images which are both highly considered and seductive.Marco Sousa Santos’ design does not follow fashion or ten-dencies, but reveals a refined sense of form and functional-ity, endowing his pieces with a timeless quality and marking them out as potential future classics.

«Eu não tenho um método nem uma visão científica para o design. O que torna a disciplina do design excitante  é a tensão entre razão e emoção, a indisciplina como pro-cesso criativo, a reinvenção da metodologia no decorrer do projeto, a coragem de converter o erro em novidade.»“I don’t have a method or a scientific vision for design.What makes design exciting as a discipline is the tension established between reason and emotion, indiscipline as creative process, the possibility of reinventing method-ology in the course of the project, the courage to convert  a mistake into a novelty.”

É uma coleção dedicada aos designers portu-gueses de várias gerações, com especial atenção aos criadores contemporâneos. Apresentam-se autores de várias disciplinas, da comunicação aos objetos, da moda ao grafismo, da publici-dade à ilustração. São monografias essencial-mente visuais, que pretendem ser um primeiro encontro com a rica mas ainda mal estudada história do design português, sublinhando a sua excelência e importância no presente e no futuro do ensino e da prática do design.

Is a collection devoted to Portuguese designers  from various different generations, with par-ticular attention being paid to contemporary creators. Artists in several disciplines are pre-sented, from communication to objects, fash-ion to graphic arts, and from advertising to illustration. In essence, they are visual mono-graphs that aim to provide an initial encounter with the rich yet relatively unexamined history of Portuguese design, highlighting its excel-lence and significance for the present and fu-ture of design teaching and practice.
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