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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 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

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.
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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
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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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R2
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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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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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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 /  
communication design

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

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.”
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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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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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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, 
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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.”
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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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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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a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
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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 
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“Taking the contents as a starting point, we develop 
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saíram inúmeras capas de livros e revistas onde é evi-
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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 
trabalho nascem de um experimentalismo que explora as 
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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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“I ask the ‘graphic designer’ what graphic design is.  
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looks into the distance, and then at the paper. He 
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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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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.

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
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
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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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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.

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.”
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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
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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
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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 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

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.”

R
2
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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 design

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

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.

Victor Palla
design de comunicação /  
communication design
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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
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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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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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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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2
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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
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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.”
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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.

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 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.

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 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.

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

An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. 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

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
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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
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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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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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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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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

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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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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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

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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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

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
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

Victor Palla

Paulo-Guilherme

Victor Palla
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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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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.”
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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
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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

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
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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.

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
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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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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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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
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Bibles

A personal note: I bought the first issue of the magazine K on the same day  
I found out that I’d gotten into the Design course in 1990. Over the next few 
years, it would serve as the class’s bible of the month, accompanying other bi-
bles such as the newspapers O Independente or Público, each with its own particular 
style, each one a part of a golden age (in my opinion) of periodicals in Portugal. 
Not just in terms of writing but in how the writing appeared on the page: the 
covers, the illustrations, the photos, the way in which everything was arranged. 
Luís Miguel Castro, then the art director of K, was one of those who made this 
possible. Now, twenty years later, it’s important to remember this work. 
It’s tricky. A magazine isn’t just a periodical because it comes out on such and 
such a date. It reflects a period, an era (if it’s the least bit successful). Some-
times, it even creates one. When an era comes to an end, and a magazine with 
it, it’s difficult to revive the emotions that it aroused. It isn’t possible to relive 
the anxiety, the daily, weekly or monthly wait between issues that, for as long  
as the magazine lasts, is as real as its ink or paper. 
By the way: what’s being said about the magazine also applies to the catalogues 
of Cinemateca, another great work of Luís Miguel Castro. They are the vestiges 
of a time when cinema was, above all, a record of countless hours spent in  
a room looking at shadows on a screen. They kept this memory alive in an al-
most liturgical way, when it wasn’t yet possible to rewatch a film on a computer 
or use the internet to quickly clarify esoteric details. It encouraged extreme 
cinephilia because it was fleeting, as it also involved a long wait between films.  
It was with these catalogues that Luís Miguel Castro had the chance to refine the 
tone and rhythm of a bold publication, in an environment where image and 
text crossed over more freely than normal. 
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Uma nota pessoal: comprei o número um da revista K no mesmo dia em que 
soube da minha entrada para o curso de Design em 1990. Durante os anos 
seguintes seria a bíblia mensal da turma, acompanhando outras bíblias como 
O Independente ou o Público, cada uma com o seu estilo, cada uma delas parte do 
que, para mim, foi uma idade dourada da publicação periódica portuguesa. 
Não apenas da escrita mas do aspeto que essa escrita assumia sobre a página,  
as capas, as ilustrações, as fotos, o modo como tudo se organizava. Luís Miguel 
Castro, que fazia a direção da arte da K, foi um dos que tornaram isso possível 
e agora, quase vinte anos depois, é importante lembrar esse trabalho.
É difícil, porque uma revista não é só uma publicação periódica porque sai 
de x em x dias, mas porque (se é minimamente bem sucedida) responde a um 
período, a uma época. Às vezes, até a cria. Acabada a época, terminada a revis-
ta, torna-se difícil recuperar as emoções que despertava. Não se consegue rea-
ver a ansiedade, essa queda diária, semanal ou mensal até ao próximo número 
que, enquanto dura a revista, é tão concreta como a sua tinta ou o seu papel.
Já agora: o que se diz aqui de uma revista também pode ser dito dos catálogos 
da Cinemateca, outro grande trabalho de Luís Miguel Castro. São vestígios 
de um período onde o cinema era sobretudo a memória de umas tantas horas 
passadas numa sala a olhar para sombras num ecrã. Sustentavam essa memó-
ria de modo quase litúrgico, quando não havia a possibilidade de rever o filme 
num computador ou sem a Internet para esclarecer rapidamente pormenores 
esotéricos. Suportavam uma cinefilia extrema porque fugaz, também ela uma 
queda entre filmes. Foi nestes catálogos que Luís Miguel Castro teve a opor-
tunidade para afinar o tom e o ritmo de uma publicação de fôlego, num am-
biente onde imagem e texto se cruzavam com mais liberdade que o habitual.

Bíblias
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The formal basis of its style was simple yet efficient: black and white pho-
tographs contrasting with great surfaces of flat colour, the medium tones of  
a photo and the texture of a face dissolved into graininess, contrasting with the 
solidity of abstract, geometric colours. It was an old strategy, derived, at least, 
from the avant-gardes, when photography was still a novelty on the printed 
page. The catalogue for the Classic Soviet Cinema Series demonstrates this 
well: it could be a Rodchenko or a Lissitsky if not for the new wave typography 
of the body of the text, already bearing signs of having been digitally elongated. 
It was nostalgic, to be sure, but it also reflected a need to find compositional 
strategies for a new context. At a time when technology (and society itself) was 
changing so rapidly, in the 1980’s and 1990’s, the traditional rules of design 
could only be tolerated as a matter of politeness, good manners, formalities 
for which it was difficult to find a reason. 
These doubts weren’t the exclusive domain of the Portuguese. Many in the 
graphic design world felt similar hesitations and would seek solutions from 
the same sources. Luís Miguel Castro’s bible was the book Pioneers of Modern 
Typography, edited in 1969, which Peter Saville and Malcolm Garrett had sto-
len from the school library and from where they had taken inspiration for  
a good part of British post-punk design. The historical text presented a liv-
ing, coloured and almost tribal modernism, with great surfaces of primary 
tones contrasting with the texture of the paper and the crude dotted pattern 
of old photos. Leafing through K, one can quickly recognize the colours and 
tactics of Pioneers, the nostalgic, absurd humour of the almost dadaist col-
lages, and the solemn faces of avant-garde cinema in the grainy photographs 
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A base formal do seu estilo era simples mas eficaz: imagem fotográfica a pre-
to 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 soli-
dez 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. O catálogo para o Ciclo de Cinema Clássico Sovié-
tico mostra-o bem: aquilo poderia ser Rodchenko ou Lissitsky, se não fosse 
pela tipografia new wave do texto corrido, já com sinais de ter sido esticada 
digitalmente. Era nostalgia, claro, mas também uma necessidade de encon-
trar estratégias de composição para um contexto novo. Quando a tecnologia  
(e a própria sociedade) mudavam tão rapidamente como durante os anos  
1980 e 1990, as regras tradicionais do design já só se aguentavam como eti-
queta, boas maneiras, formalidades para as quais já era difícil perceber uma 
razão.
Não eram dúvidas exclusivamente portuguesas. Muito do design gráfico 
mundial passava por hesitações semelhantes, e ia procurar soluções às mes-
mas fontes. A bíblia de Luís Miguel Castro era o mesmo livro Pioneers of Modern 
Typography, editado em 1969, que Peter Saville e Malcolm Garrett tinham rou-
bado da biblioteca da escola, e donde tiravam inspiração para boa parte do de-
sign do pós-punk britânico. O livro de história apresentava um modernismo 
vivo, colorido, quase tribal, com grandes superfícies de tons primários con-
trastando com a textura do papel e o pontilhado tosco das fotos antigas. Fo-
lheando a K reconhecem-se logo as cores e as táticas de Pioneers. Reconhece-se 
o humor nostálgico e absurdo das colagens quase dadaístas. Reconhecem-se 
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of Inês Gonçalves, contrasted to such an extent that a mouth turned into  
a typographic sign amid the heavy clouds and the whiteness of the villages and 
beaches. 
At times, the faces were not photographed but drawn, painted in tones of 
grey and surrounded by coloured and abstract geometrical forms. These were 
illustrations that used brush and paint to simulate a collage, very much like 
those of the French punk collective Bazooka. Castro used this technique as an 
illustrator (it was common for him to illustrate his own design work), but he 
was also experimenting with art direction at a time when the publication was 
still a blind creation that was barely being passed through a computer screen. 
A magazine was planned with pencil, glue and scissors, each article simulated 
with cut-outs of printed text, the poses rehearsed by the editorial team before 
the photographs were taken – and one only knew if it was alive when it left the 
print shop.
Because of all this, it is almost unfair to describe Luís Miguel Castro as a de-
signer. When he began working, the word was still too foreign to pass through 
the editor’s filter into print. Nearly all of his best work did not bear the word 
“design” in any way. But then, isn’t the best design always seen before it’s read, 
before (always a little before) there are any words for it?
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os rostos solenes do cinema das Vanguardas nas fotografias granulosas de Inês 
Gonçalves, tão contrastadas que uma boca se tornava num sinal tipográfico no 
meio das nuvens carregadas, da brancura das aldeias e das praias.
Às vezes, os rostos não eram fotos, mas desenhos, pintados em tons de cinza, 
rodeados de formas geométricas coloridas, abstratas, ilustrações que simula-
vam com pincel e tinta uma colagem, muito próximas às do coletivo punk fran-
cês Bazooka. Castro usava esta técnica como ilustrador (era comum ilustrar os 
seus próprios trabalhos de designer), mas também para esquissar o trabalho 
de direção de arte numa altura onde uma publicação ainda era feita às cegas, 
quase sem passar pelo ecrã do computador. Uma revista era planeada com 
lápis, cola e tesoura, cada artigo simulado com texto recortado, as poses das 
fotos ensaiadas pela equipa editorial antes de serem tiradas – e só se sabia se  
o coração daquilo tudo batia à saída da gráfica.
Por tudo isto, é quase injusto descrever Luís Miguel Castro como um de-
signer. Quando começou a trabalhar, a palavra ainda era estrangeira demais 
para passar pela peneira do revisor e ser impressa. Quase todo o seu melhor 
trabalho não levava em nenhum lado a palavra «design». Mas o melhor design 
não é sempre visto antes de ser lido, antes (sempre um pouco antes) de haver 
palavras para ele?
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Capas das revistas 
Magazine covers
Arco Íris,
n.ºS 3 e 4  
nos. 3 and 4,
1977

páginas 12 e 13  
pages 12 and 13
Maqueta para catálogo  
Catalogue mock-up  
Charlie Chaplin,
1990

A revista Arco Íris foi o meu primeiro trabalho 
gráfico, com Letraset decalcada manualmente e umas 
gravuras adquiridas num alfarrabista do Porto.

O projeto do Charlie Chaplin (pp. 12 e 13), feito 
com o Manuel S. Fonseca, da Cinemateca, nunca 
foi concretizado. Partindo da minha paginação,  
o texto viria a seguir, escrito pelo Manuel. 
Fotocopiei dezenas de imagens que reuniam uma 
parte da vasta obra de Chaplin. Fiz associações  
de imagens de acordo com a forma como Chaplin 
compunha os seus gagues. Descobri então que 
Chaplin repetia de uns filmes para os outros 
situações semelhantes ou opostas. A utilização 
de um adereço simples como um chapéu na cabeça 
de Sofia Loren podia aproximar-se da ideia 
da grande cabeça de um cão.

O Nuno Ramos de Almeida e o Miguel Portas 
convidaram-me para fazer o cartaz e o jornal  
das Festas de Lisboa de 1993 (pp. 14 e 15).  
O deslumbramento com fotocópias tinha 
começado. Fiz o cartaz numa noite com bocados  
de imagens que ia picando em revistas. 

Conheci o Luís Carlos Amaro e mais tarde 
formámos os Gráficos à Lapa.

Arco Íris magazine was my first graphic design project. 
It involved manually pasting Letraset decals and using 
prints purchased from a second-hand bookstore in 
Porto.

The Charlie Chaplin project (pp. 12 and 13), 
created with Manuel S. Fonseca of Cinemateca, 
was never completed. Based on my design a text 
would be written by Manuel. I photocopied dozens 
of images that comprised part of Chaplin's vast 
body of work. I made associations between images 
according to the way Chaplin composed his gags. 
This was how I discovered that Chaplin would use 
similar or contrasting tropes from some of his films 
and repeat them in others.   The use of a simple 
ornament like a hat on Sophia Loren's head could 
be made to resemble the large head of a dog.

In 1993, Nuno Ramos de Almeida and Miguel 
Portas invited me to make a poster and a newspaper 
for Festas de Lisboa (pp. 14 and 15). By then, 
photocopying was beginning to fall out of favour. In 
one night, I made a poster packed with images that I 
had found here and there in magazines.    

I met Luís Carlos Amaro and we later founded 
Gráficos à Lapa.
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Cartaz Poster 
Festas de Lisboa,
Câmara Municipal  
de Lisboa,
1993



páginas 17 à 21 pages 17 to 21
Livro Book 
CCCS — Ciclo de Cinema  
Clássico Soviético
Cinemateca Portuguesa /  
Fundação Calouste 
Gulbenkian,
1987

As Linotype estavam a chegar e o Serrano era um 
tipógrafo com vontade de experimentar, com  
o entusiasmo de um jovem a quem tinham dado  
um novo brinquedo. O Ciclo de Cinema Soviético 
ia realizar-se. Com a aquisição da Linotype  
CRTronic 360 começou a saga. Eram rolos e rolos 
em papel fotográfico para experimentar corpos 
numa variedade infindável de tipos de letra ao 
sabor de um clique. O texto era composto a granel 
digitalmente. Eram noites de intenso e silencioso 
trabalho ao som do matraquear do teclado e da 
tesoura a cortar e a colar papel. Um processo 
lento mas que ajudava a consolidar o pensamento 
na elaboração da maqueta. O texto ia sendo lido 
e relido vezes sem conta, colado e recolado até 
encontrar a solução mais satisfatória. Desapareciam 
linhas de texto com frequência e era obrigado a 
revolver o lixo todo para descobrir, finalmente, 
que estava colado numa manga da minha camisola. 
Quando o cansaço apertava estendia-me no chão e 
dormia.

Linotypes were about to be introduced and Serrano 
was a typographer  who loved to experiment. He 
displayed all the excitement of a child given a new 
toy. The Soviet Cinema Retrospective was coming 
up. And so the saga began when we purchased 
Linotype CRTronic 360. We had rolls and rolls of 
photographic paper at our disposal to play around 
with shapes, using an infinite variety of fonts that 
could be summoned with a click. The text was 
computer processed. Those were evenings of quiet, 
intense work to the sound of a keyboard being 
tapped, scissors cutting and paper being glued.  
The process was slow, but it helped to solidify our 
thinking in preparing the final design.    The text 
would be read and re-read countless times, and 
glued and re-glued until the best solution was 
found. Lines of text would often disappear and 
we'd have to rummage through the garbage, only to 
discover that all along it had been stuck to the sleeve 
of my vest.   When exhaustion overcame me, I'd lie 
down on the floor and sleep.
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Cartaz desdobrável 
Foldable poster  
Literatura Infantil  
e Juvenil,
Instituto Português  
do Livro e da Leitura,
s. d. n. d.

páginas 24 e 25  
pages 24 and 25
Cartaz desdobrável 
Foldable poster  
Literatura Infantil,
Instituto Português  
do Livro,
s. d. n. d.

páginas 26 e 27  
pages 26 and 27
Cartaz desdobrável 
Foldable poster  
Banda Desenhada,
Instituto Português  
do Livro e da Leitura,
1987

páginas 28 e 29  
pages 28 and 29
Folheto Leaflet  
Furor Dada,
Museu Nacional de 
Arte Contemporânea,
1999
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Cartaz Poster 
Festival Rockabilly
Zona +,
1992

páginas 32 e 33  
pages 32 and 33
Jornal Newspaper  
LX,
Festas de Lisboa, 
Câmara Municipal  
de Lisboa,
1990

páginas 34 e 35  
pages 34 and 35
Jornal Newspaper  
A Magia da Imagem,
Centro Cultural  
de Belém,
1996
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página 36 page 36
Revista Magazine  
Noesis,
n.º 14/15, janeiro- 
-março / abril-junho, 
1990
no. 14/15, January- 
-March / April-June, 
1990

página 37 page 37
Revista Magazine  
Arquitectura Portuguesa,
n.º 7 no. 7,
1986

páginas 38 a 41  
pages 38 to 41
Catálogo Catalogue  
Jornalismo e Cinema,
Expresso, Cinemateca 
Portuguesa,
1993
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Trabalhar na Cinemateca Portuguesa exigia um 
empenho quase diário. A leitura dos textos,  
o visionamento dos filmes e, principalmente,  
a indicação dos programadores eram determinantes 
para o primeiro esboço dos catálogos.
Era fundamental pesquisar a iconografia no 
depósito da Biblioteca e fotografar os filmes na mesa 
de montagem. Era a minha contribuição criativa e 
dela não abdicava.
O aparecimento do vídeo possibilitou-me a 
desconstrução da obra cinematográfica: parar, 
voltar atrás, observar os movimentos da câmara, 
a mise-en-scène, o tempo e a ligação dos planos, do 
grande plano ao plano médio, o corte para o plano 
geral, são formas de estudo e reflexão que eram 
agora possíveis.
Para a maqueta abastecia-me com as revistas mais 
atuais da época. O melhor arquivo, os melhores 
fotógrafos, tipografia e qualidade de impressão 
estavam nas revistas de moda: Harpers Bazzar, Manner 
Vogue e a Interview de Andy Warhol. Era uma forma  
de estar atualizado com o mundo editorial.
Dedicava-me então a um trabalho de simulação, 
em folhas brancas com o formato do catálogo, onde 
colava e desenhava a maqueta.
A ideia era criar um percurso com impacto visual 
que, desde as primeiras páginas, guiasse o leitor até 
ao interior. A página de rosto, o sumário ou índice, 
os agradecimentos, a ficha técnica todos eram 
tratados com o cuidado de um genérico de filme.

Working at Cinemateca Portuguesa required 
almost daily commitment. The rough draft of each 
catalogue was determined by the texts that had to be 
read, the films that had to be viewed and most of all, 
the films selected by the programmers.
It was very important to research the iconography 
contained in the library archives and to photograph 
the films on the editing desk.  It was my creative 
contribution, and I never let go of it. 
The emergence of video allowed me to deconstruct 
the cinematographic work: pausing, going back and 
observing the movements of the camera, mise-en-
scène, time and the connection between shots, from 
the long shot to the medium shot, and the cut to the 
general shot. These were new ways of studying and 
analysing a film that were now possible.  
For the model, I surrounded myself with the most 
up-to-date magazines of the era. The best archives, 
photographers, typography and print quality were 
found in fashion magazines: Harpers Bazaar, Manner 
Vogue and Andy Warhol's Interview. It was a way of 
keeping up to date with the editorial world.
I then made a mock-up with white pages in the 
format of the catalogue, on which I glued images 
and designed the model.
The idea was to create a journey with visual impact 
that would guide the reader from the opening pages 
into the interior of the magazine. The front page, 
the summary or table of contents, the thank-you 
note and the credits were treated with as much care 
as a film's opening titles.

página seguinte next page
Catálogo Catalogue
A Primeira Vez,
Cinemateca 
Portuguesa,
2000

páginas 44 e 45  
pages 44 and 45
Catálogo Catalogue 
Sonoro Filme,
Cinemateca 
Portuguesa,
1988

páginas 46 e 47  
pages 46 and 47
Catálogo Catalogue 
Stanley Kubrick,
Cinemateca 
Portuguesa,
2003

páginas 48 e 49  
pages 48 and 49
Catálogo Catalogue 
Friedrich Wilhelm Murnau,
Cinemateca 
Portuguesa,
1989
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Catálogo Catalogue
Raoul Walsh,
Cinemateca 
Portuguesa,
2001

páginas 52 e 53  
pages 52 and 53
Catálogo Catalogue 
Roberto Rossellini,
Cinemateca 
Portuguesa,
2007
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páginas 54 a 59  
pages 54 to 59
Catálogo Catalogue 
D. W. Griffith,
Cinemateca 
Portuguesa,
2004
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Catálogo Catalogue
Jacques Rivette,
Cinemateca 
Portuguesa,
2008

páginas 62 e 63  
pages 62 and 63
Catálogo Catalogue 
George Cukor,
Cinemateca 
Portuguesa,
1996

páginas 64 e 65  
pages 64 and 65
Catálogo Catalogue 
Cinema Argelino,
Cinemateca 
Portuguesa,
2001
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Catálogo Catalogue
Roger Corman,
Cinemateca 
Portuguesa,
2007

páginas 68 a 71  
pages 68 to 71
Catálogo Catalogue 
Douglas Sirk,
Cinemateca 
Portuguesa,
2002

páginas 72 e 73  
pages 72 and 73
Catálogo Catalogue 
King Vidor,
Cinemateca 
Portuguesa,
2004

páginas 74 a 77  
pages 74 to 77
Catálogo Catalogue 
François Truffaut,
Cinemateca 
Portuguesa,
2005
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Catálogo Catalogue
Luc Moullet,
Cinemateca 
Portuguesa, Festival 
Internacional  
de Curtas-Metragens 
de Vila do Conde
2004

páginas 80 e 81  
pages 80 and 81
Catálogo Catalogue 
Samuel Fuller,
Cinemateca 
Portuguesa,
1988

páginas 82 a 85  
pages 82 to 85
Catálogo Catalogue 
Eram os Anos 60,
Cinemateca 
Portuguesa,
2008

páginas 86 e 87  
pages 86 and 87
Catálogo Catalogue 
Eram os Anos 70,
Cinemateca 
Portuguesa,
2009
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Catálogo Catalogue
Eram os Anos 80,
Cinemateca 
Portuguesa,
2010

páginas 90 e 91  
pages 90 and 91
Catálogo Catalogue 
Michael Cimino,
Cinemateca 
Portuguesa,
2005
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Catálogo Catalogue
O Mês da Fotografia,
Festas de Lisboa,
1993
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Miguel Esteves Cardoso was the brains behind the 
magazine. He was the one who invited us to do the 
graphic design for K. From early on, it was clear that 
João Botelho would only create the initial model 
and oversee the first two issues, after which 
I would take over as artistic director of the project.
After the meetings in which we decided the next 
issue's contents, I would start on the pagination.  
It was a cut and paste job: I used foreign magazines 
or copies of final images, cut them out with scissors 
and glued them onto pages that were sized for K 
magazine. As the pages were completed, they were 
put on the walls so that everyone could follow them 
and suggest changes. At that time, computers were 
only useful for processing text; only printing houses 
used computers for pagination. That was, and still 
is, how I conceptualise pages. We only saw 
the complete magazine after it was printed.
On the cover of issue no. 12 we had a small 
problem: Miguel had asked me to do an illustration 
of Cavaco (then prime-minister) breaking the neck 
of the people (p. 118). At the print shop, they left 
out the click! that I'd drawn beside the head 
of Zé Povinho  (in representation of 
the Portuguese People).

O Miguel Esteves Cardoso era a cabeça pensante 
de toda a revista. Foi ele que nos convidou para 
fazermos o grafismo da K. Desde logo ficou claro 
que o João Botelho apenas fazia a maqueta inicial 
e acompanhava os dois primeiros números, e que 
depois eu ficaria com a direção artística do projeto.
Depois das reuniões em que definíamos o número 
seguinte, começava a paginação. Era um trabalho  
de corte e cola: usava revistas estrangeiras ou cópias 
das imagens finais, cortava-as à tesoura e colava- 
-as em folhas com a proporção da K. O avançar da 
paginação era colado nas paredes para que todos 
a seguissem e sugerissem alterações. Nesta altura 
os computadores apenas serviam para processar 
texto; computadores para paginar só os havia nas 
gráficas. Era assim que pensava e ainda hoje penso 
as paginações. A revista completa só era vista já 
impressa.
A capa do n.º 12 teve um precalço: o Miguel 
pediu-me para fazer uma ilustração onde o Cavaco 
partia o pescoço ao povo português (p. 118). 
Na gráfica deixaram cair o click! que estava colado 
junto à cabeça do Zé Povinho. 

páginas 95 a 97  
pages 95 to 97
Cadernos de esboços 
para a revista K 
Notebooks with 
sketches for K magazine 
1990-1993

páginas 98 a 123  
pages 98 to 123
Revistas K
K Magazines,
1990-1993
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Luís Miguel Castro was born in Guimarães on March 16, 1956, but it was in Porto where he had his first 
contact with graphic arts as a lithography student at the School of Decorative Arts of the Museu Nacional de 
Soares dos Reis. He designed the covers for the magazine Arco-Íris - Caderno de Ideias Literárias and assisted João 
Botelho in designing book covers for Afrontamento, the influential publishing house in Porto. He also 
helped design covers for the Lisbon-based publisher Regra do Jogo, headed by José Leal Loureiro. In 1982, 
at the age of 26, he settled in the capital to attend the School of Cinema and pursue his interest in theatre, 
after having acted in plays by Garcia Lorca and Shakespeare at Porto's Teatro Laboratório.
In 1986, he began his collaboration with Cinemateca Portuguesa, which was being revived by the charismatic 
João Bénard da Costa and by the brilliant new generation of cinephile programmers, including José Manuel 
Costa, João Lopes, Luís Miguel Oliveira, António Rodrigues, Manuel Cintra Ferreira, Maria João Madeira 
and Manuel S. Fonseca. Fonseca later became involved in editorial projects for which Castro provided artistic 
direction. The catalogue António Silva. Centenário dum Actor [António Silva: Centenary of an Actor], produced this same 
year, deserves particular distinction for its innovation, but it was the graphic rupture brought about by a ret-
rospective on classical Soviet cinema in 1987 that revolutionised the editorial bent of the Cinemateca, which 
from then on was almost entirely entrusted to Luís Miguel Castro for more than a decade.
The notoriety of this publication and Castro’s involvement in Lisbon's cultural and bohemian milieu ex-
panded exponentially. In no time at all his sphere of action included: participating in the design of Phala: Um 
Século de Poesia 1888-1988 [Phala: A Century of Poetry 1888-1988], an initiative of another revived publisher, Assírio 
& Alvim; leading the graphic design of Teresa Coelho's Portuguese edition of Elle magazine, starting from 
October 1988; designing the cover of Herman Melville's Portuguese edition of Moby Dick; and most impor-
tantly, handling the design of the magazine K, directed by Miguel Esteves Cardoso, and becoming the quin-
tessential project manager of O Independente newspaper's caderno 3 magazine (32 issues from October 1990 to 
May 1993). In 1991, Castro was named Designer of the Year by Se7e, the weekly magazine of arts and theatre.
In this period, he produced posters for the play Zerlina (1988), with Eunice Munõz, for the film Idade Maior 
(1991) directed by Teresa Villaverde, and for the Tróia International Film Festival (1991). He also designed 
posters for Coimbra 92: Capital City of Theatre and the 1993 Festas de Lisboa. He designed the first logo for 
the Moda Lisboa (Lisbon fashion event). Later, he collaborated in the production of Manoel de Oliveira's 
documentary Lisboa Cultural, which was commissioned for Lisbon 94, European Capital of Culture. In 1996, 
Castro worked on the catalogue for an exhibition about Domingos Sequeira at Museu Nacional de Arte An-
tiga, and in 1998, he designed the catalogue for a retrospective on Bernardo Marques at Museu do Chiado. 
In 2001, he designed the exhibition and catalogue for Um Rapaz chamado Mário Viegas [A Guy Named Mário Viegas] at 
the National Theatre Museum.
In 1999, the former Cinemateca programmer Manuel S. Fonseca and some friends founded the publis- 
hing house Três Sinais/Guerra e Paz. Luís Miguel Castro became its artistic director, beginning a new cycle 
of graphic design work that included noteworthy pieces such as large format albums featuring the works of 
Agustina Bessa-Luís and Jorge de Sena. Bíblia [Bible] in 2000 (15 notebooks in an acrylic box) and Fama e Segredo 
na História de Portugal [Fame and Secrecy in Portugal's History] in 2006 enabled him to establish an ample visual archive 
filled with his recurring work as an illustrator. In recent years, he has devoted more attention to this area, 
showing work at Teatro do Bairro and at Casa Fernando Pessoa. 
Castro's most recent editorial work is an album dedicated to the centenary of Vidago Palace Hotel in 2011.
http://cargocollective.com/luismiguelcastro
http://enxada.tumblr.com/

Luís Miguel Castro
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Nasceu em Guimarães a 16 de março de 1956, mas foi no Porto que teve os primeiros contatos com as artes 
gráficas, como estudante de Litografia na Escola de Artes Decorativas do Museu Nacional de Soares dos 
Reis, capista da Arco-Íris. Caderno de Ideias Literárias, e assistente de João Botelho em capas para a Afrontamento, 
histórica editora daquela cidade, e da lisboeta Regra do Jogo, de José Leal Loureiro. Em 1982, com 26 anos, 
instalou-se na capital, para frequentar a Escola de Cinema do Conservatório e prosseguir o seu interesse por 
teatro, depois da sua participação no Teatro Laboratório, do Porto, como ator em peças de García Lorca e 
Shakespeare.
Em 1986 inicia a sua colaboração com a Cinemateca Portuguesa, renovada então pelo carisma de João Bé-
nard da Costa e pelo brilho duma nova geração de programadores cinéfilos, como José Manuel Costa, João 
Lopes, Luís Miguel Oliveira, António Rodrigues, Manuel Cintra Ferreira, Maria João Madeira e Manuel S. 
Fonseca — este último envolvido em futuros projetos editoriais, aos quais Castro conferiu direção artística. 
O catálogo António Silva. Centenário dum Actor, desse ano, merece distinção como novidade, mas foi a rutura 
gráfica propiciada pelo tema do ciclo dedicado ao cinema clássico soviético, em 1987, que revolucionou ela 
própria a política editorial da Cinemateca, doravante quase sempre confiada, por mais de uma década, a 
Luís Miguel Castro.
A notoriedade desse trabalho e o seu próprio envolvimento com os meios culturais e boémios de Lisboa 
multiplicou exponencialmente, num ápice, o seu campo de ação: participa no design de Phala. Um Século 
de Poesia 1888-1988, uma iniciativa da também renovada editora Assírio & Alvim; dirige graficamente a Elle 
portuguesa de Teresa Coelho, a partir de outubro de 1988; faz a capa de Moby Dick de Herman Melville; e 
mais que tudo, toma em mãos o design da revista K, dirigida por Miguel Esteves Cardoso e quinta-essência 
do projeto geracional do caderno 3 de O Independente (32 números, de outubro de 1990 a maio de 1993).  
O semanário de artes e espetáculos Se7e distinguiu-o como Designer do Ano em 1991.
Nesse período, realiza cartazes para a peça Zerlina (1988), com Eunice Munõz, para o filme Idade Maior de 
Teresa Villaverde (1991), para o Festival Internacional de Cinema de Tróia do mesmo ano, para Coimbra 92: 
Cidade Capital do Teatro, e para as Festas de Lisboa de 1993. Fez também o primeiro logótipo do certame 
Moda Lisboa. Mais tarde, colabora na produção do documentário Lisboa Cultural, encomenda de Lisboa 94, 
Capital Europeia da Cultura, a Manoel de Oliveira. Em 1996 ocupa-se do catálogo duma exposição sobre 
Domingos Sequeira no Museu Nacional de Arte Antiga, e em 1998 do catálogo duma retrospetiva sobre Ber-
nardo Marques no Museu do Chiado. Em 2001 desenha a exposição e o catálogo de Um Rapaz chamado Mário 
Viegas, no Museu Nacional do Teatro.
Em 1999 o antigo programador da Cinemateca Manuel S. Fonseca fundou com amigos a editora Três Sinais/
Guerra e Paz, a que Luís Miguel Castro conferiu direção artística, abrindo um novo ciclo de trabalhos gráfi-
cos, de que se destacam álbuns de grande formato para obras de Agustina Bessa-Luís e Jorge de Sena. Bíblia, 
de 2000 (quinze cadernos numa caixa de acrílico), e Fama e Segredo na História de Portugal, de 2006, permitiram-
-lhe fundir um abundante arquivo visual recorrente com a sua própria obra de ilustrador, a que deu maior 
atenção em anos recentes, expondo trabalhos no Teatro do Bairro e na Casa Fernando Pessoa.
Um álbum dedicado ao centenário Vidago Palace Hotel, de 2011, é o seu trabalho mais recente na área 
editorial.
http://cargocollective.com/luismiguelcastro
http://enxada.tumblr.com/

Luís Miguel Castro
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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 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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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.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

R2design de comunicação /  communication design

Victor Palla
design de comunicação /  
communication design

Victor Palla
design de comunicação / communication design

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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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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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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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

3

Pedro Falcão
design de comunicação /  
communication design

R2
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 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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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.

Pedro Falcãodesign de comunicação /  communication design

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

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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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.”
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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 
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a participação em júris, artigos e referências em publi-
cações e, a partir de 2007, a admissão como membro 
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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 
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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.
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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.”
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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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referência no design europeu. As provas do seu reco-
nhecimento internacional são muitas: o grande número 
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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 
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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.
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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

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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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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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

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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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

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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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.

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
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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
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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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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
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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 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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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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An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. 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
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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

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.
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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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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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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.
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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.

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.

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
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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 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 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.”

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
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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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An architect, photographer, painter and de-signer, editor, gallerist, translator and ceramicist, Victor Palla created a multifaceted and very modern oeuvre. He produced countless book and magazine covers which demonstrate his solid spatial sensibility, a product of his architec-tural background, combined with an exacting visual sense resulting from his artistic practice and his photographic eye. 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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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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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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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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Victor PallaVictor Palla v. palla
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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-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.

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
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
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Paulo-Guilherme

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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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
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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.

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
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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.
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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
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