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Resumo 
A pesquisa tenciona apresentar a articulação entre originalidade e criatividade nas 
releituras de caráter minimalista de pôsteres publicitários na web. A reflexão surge a 
partir da propagação de redesenhos de cartazes cinematográficos com um design de 
cunho minimalista em plataformas de interação online. Para tanto, pretende-se indicar a 
circulação, reprodução e espalhamento destes objetos enquanto produtos culturais 
(Manovich), sinalizar uma possível redefinição de identidade cultural destas obras 
(Williams), bem como desvelar a tensão entre apropriação e criação na apreensão da 
estética minimalista como elemento de significação. O procedimento metodológico de 
caráter assistemático e exploratório vislumbra indícios que atestem a inserção destas 
peças comunicativas na esfera da cultura da mídia. 
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- é + 
O cartaz publicitário, enquanto mídia out-of-home (MOOH) 3, tende a ser efêmero, 

característica muitas vezes inerente de peças publicitárias constituintes de algumas 

campanhas de comunicação. Este tempo de vida exíguo não exime este formato de 

anúncio de uma certa criatividade, pelo contrário, em alguns segmentos de mercado o 

cartaz assume um certo protagonismo. Este estudo aborda o segmento de filmes 

cinematográficos, em particular os pôsteres utilizados nos pontos-de-venda das salas de 

exibição e, especificamente, suas reconfigurações circulantes nos meios de interação 

social online. Moles (1969) já apontava que o cartaz adquiria um status de componente 

estético do cotidiano. O cartaz cinematográfico, em especial, já foi rotulado como uma 

peça publicitária descartável, com a premissa de divulgar o filme e persuadir o 

espectador para a sala de exibição. Com um significativo apelo visual, o design dos 

cartazes, também denominados pôsteres, acaba por incorporar as revoluções técnicas e 

artísticas que ultrapassam a época da qual pertencem e, segundo França (2013), sem 

perder sua estética e seu conteúdo retórico. Estas transformações parecem desabrochar 
                                                
1Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro. 
2Mestre e Doutorando em Comunicação e Linguagens da UTP-PR; Especialista em Marketing Integrado pela 
UNICENP-PR e Bacharel em Publicidade & Propaganda pela PUC-PR. Docente da graduação e pós-graduação na 
FAE-PR e UTP-PR; Membro do grupo de pesquisa Tecnologias: Experiência, Cultura e Afetos - TECA 
(PPGCOM/UTP-PR). e-mail: marcio.jokowiski@utp.br  
3Em 2013, a Associação Brasileira de mídia out-of-home, seguindo uma tendência nacional e internacional, retirou a 
palavra digital da discriminação deste segmento, entendento que o estático e o digital estão mesclados, onde o mais 
importante são as vantagens, independente do formato. 
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na profusão de elementos da mediação cultural impulsionada pelas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC). Neste cenário observam-se imagens-síntese, ou 

ainda uma estética4 minimalista, que se faz mister para a valorização dos fenômenos 

comunicacionais, como sublinha Hall (2013, p. 435): “Nesse sentido, simples signos 

visuais parecem ter alcançado uma "quase universalidade", embora permaneçam 

evidências de que até mesmo códigos visuais aparentemente "naturais" sejam 

específicos de uma dada cultura”. 

Barbosa (2011) entende a comunicação como um lócus de ações que engloba todo o 

processo do fazer e do dizer comunicacional, não estando restrito aos produtores ou 

consumidores de conteúdo. O aparecimento desenfreado de certos processos de 

estetização enquanto fenômenos culturais derivam, parcialmente, de uma segunda 

revolução moderna: a hipermodernidade. Com o crescimento desta era hipermoderna, 

percebe-se uma sociedade de tendências superestetizantes, “[...] das conjunções, 

desregulamentações e hibridizações de que o capitalismo artista constitui uma figura 

particularmente emblemática” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 40). Desta feita, 

existe uma correspondência entre os diversos aparatos midiáticos, os diferentes aspectos 

comunicativos e a afluência de identidades culturais que contribuem para as realidades 

sócio-históricas. 

O retorno de um certo design visual de cunho mais minimalista em alguns conteúdos 

específicos deflagrado nas redes sociais da internet aguçou uma reflexão acerca de uma 

possível estética que transita em algumas plataformas de compartilhamento de imagens 

online: uma certa cultura mimética, difundida e alcançada, ubiquamente, por vários 

atores sociais. Less is More. O aforismo criado por L. M. Van der Rohe diretor da 

escola Bauhaus de design, está bem distante do eufemismo que desavisados insistem em 

lançar mão. Menos é Mais preconiza a funcionalidade da arte, onde a forma segue a 

função, ou seja, o projeto é constituído por dados essenciais determinantes para que o 

objeto tenha informações típicas, funções práticas e visualização austera, ou seja a 

materialização definitiva (GROPIUS, 1977). É como um slogan publicitário que precisa 

contemplar conteúdo e forma: a transmissão da mensagem desejada e o caráter estético-

cultural, respectivamente. (PEREZ; RODRIGUES; PALANDI, 2011). A abordagem 

asséptica e funcionalista do estilo Bauhaus, encontra ressonância na arte ora 

                                                
4Entenda-se estética nesta assertiva como uma aproximação do conceito da “Estética da Aparência” de Martin Seel, 
apontado por Gumbrecht (2006), onde qualquer objeto e seu respectivo conceito podem ser descontextualizados e 
assim capazes de ‘aparecer’. Este efeito permite que as funções e percepções do objeto e do conceito não percebidas 
anteriormente à contextualização possibilite uma leitura diferenciada. 
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denominada minimalista, cujo credo what you see is what you see do artista F. Stella 

aponta para a assertiva de Eco (1997, p.6): “Sempre que, com base a regras subjacentes, 

algo materialmente presente à percepção do destinatário está para qualquer outra coisa, 

verifica-se a significação”. Esta qualidade material do signo faz dele algo que representa 

algo, mas sempre em determinadas condições e contextos, sejam estes culturais, sociais, 

ambientais etc. Destarte o conceito de Estrutura de Sentimentos de Raymond Williams 

(1979) é pertinente, haja vista a transformação das experiências vividas em produtos 

herméticos e padronizados. Maria Elisa Cevasco (2001) aponta que, para um 

compreensão de obras que possuem marcas de contéudo social emergente e/ou 

dominantes de determinada época, é necessária uma dinâmica entre experiência, 

consciência e linguagem que envolve uma estrutura de sentimentos calcada no social, 

material e no histórico. 
não há experiência que não seja vivida; por outro lado, algo vivido constitui 
uma experiência. […] a experiência não é simplesmente vivida individualmente, 
mas vivida e compartilhada socialmente (ainda que os atores envolvidos muitas 
vezes não deem conta disso), moldando um significado comum para a 
sociedade. O caráter de amplitude social, relacionado ao repertório cultural de 
cada indivíduo possibilita entender a “estrutura de sentimentos” como uma 
experiência individual coletiva […] (MARQUIONI, 2012, p.60). 
 

A partir de uma deriva entre comunidades e redes sociais online, aportou-se em imagens 

de pôsteres de divulgação de obras cinematográficas, reconfigurados sob influência 

criativa de um design de cunho minimalista e correlacionados com a problemática 

surgida na rota de um recorte empírico. Como o fluxo dos cartazes remixados envolve 

diversos atores sociais conectados (nodos) em vários níveis de laços sociais, opta-se por 

um recorte de natureza apenas contextual. 
 

cARTaz 
Faz-se mister apresentar algumas delimitações teórico-históricas a respeito do design de 

estética minimalista, procedimento já abordado em (JOKOWISKI, 2105, 2016) e 

(PIERONI; JOKOWISKI, 2017), mas de teor tangente a esta reflexão. Os pôsteres, 

como peças contemporâneas de comunicação de caráter comercial, adquirem um 

dimensão significativa em meados do séc. XIX por meio do movimento artístico Art 

Nouveau e o Jugendstil. Benjamim (2006) já criticava este cenário, acusando o 

movimento por entendê-lo pouco original e limitado aos processos de estilização e 

estetização. Pode-se notar a referência do estilo Art Nouveau (Fig. 1a) no pôster 

desenvolvido pelo artista gráfico J. Pearsall para o filme ChinaTown (1974), 

ambientado nos anos de 1930 (Fig. 1b). 
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Fig. 1: [a] Pôster litográfico Le Divan Japonais (1892) de Toulouse-Lautrec - [b] Pôster ChinaTown (1974) de Pearsall.  

[a]          [b] 
Fontes: MoMA5 e IMDB6 

 
O advento da Primeira Guerra Mundial fez do cartaz uma eficente mídia para o 

alistamento e a captação de recursos e, no começo do século XX, na Alemanha, surge o 

estilo gráfico Plakastil que, de acordo com Habara (2011), tem como principal 

característica o reducionismo, as cores chapadas, a objetividade e a simplificação da 

mensagem, que o faz descendente direto da Minimal Art. Nota-se a influência ao 

referido estilo (Fig. 2a) no pôster-homenagem redesenhado por C. Thornton para o 

filme (Fig. 2b) Tron Legacy (2010). 

Fig. 2: [a] Pôster para Priester Match Company (1906) de Bernhard - [b] Cartaz redesenhado Tron Legacy (2013) de Thornton. 

[a]          [b] 
Fontes: AIGA7 e Fonte: Design Journal8 

 
Pode-se dizer que os movimentos artísticos e de design antecedentes e próximos ao 

movimento minimalista foram o De Stijl (1917), a Bauhaus (1919), o Construtivismo 

Russo (1924), o Estilo Internacional (1930) e a HfG Ulm (1953). O De Stijl utiliza 

formas básicas como o círculo, o quadrado e o triângulo, alinhadas de forma precisa 

porém, como alerta Habara (2011), com uma certa flexibilidade no equilíbrio e na 
                                                
5Disponível em: < https://www.moma.org/>. Acesso em: 19/09/2015. 
6Disponível em: <https://www.behance.net/tomkoff>. Acesso em: 16/01/2016. 
7Disponível em: <http://www.aiga.org/medalist-lucianbernhard/>. Acesso em: 08/10/2015. 
8Disponível em: <http://scm.ulster.ac.uk>. Acesso em: 08/10/2015. 
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simetria. O código cromático também é estrito: o vermelho, o azul, o amarelo e o preto. 

Nota-se uma referência a esta estética (Fig. 3a) no pôster (Fig. 3b) para o filme For 

Colored Girls (2010). 

Fig. 3: [a] Composição London (1940-42) de Mondrian  - [b] Pôster For Colored Girls(2010) de IgnationCriative/LA 

[a]          [b] 
Fontes: Piet Mondrian9 e IMP Awards10 

 
A vertente reducionista também permeia o estilo Construtivista, no qual a simplicidade 

e a utilização/utilidade de formas geométricas puras, assim como a economia cromática 

(preto e vermelho), garantem o tom minimalista. O design do cartaz (Fig. 4b) dos 

irmãos Stenberg, para o filme Chevolek s kino-apparatom (1929), ressalta o estilo 

construtivista russo e ainda flerta com o futurismo (Fig. 4a). 

Fig 4: [a] Gravura A Yankee in Petrograd V. 7  (1924) de Rodchenko - [b] Pôster O Homem com uma Câmera (1929) de Stenberg. 

[a]           [b] 
Fontes: MoMA11 e IMDB 12 

A Bauhaus professa a ideia da arte funcional, ou seja, a forma segue a função, sendo 

que a resultante desta atribuição suplanta o campo meramente artístico e acarreta em 

uma forte influência no campo social. Pode-se notar a influência a este movimento (Fig. 

5a) no pôster (Fig. 5b) desenvolvido pelo artista gráfico S. Bass para o filme Seconds 

(1966). 

                                                
9Disponível em: < https:// http://www.piet-mondrian.org>. Acesso em: 11/07/2017. 
10 Disponível em: < http://www.impawards.com/2010/ >. Acesso em: 11/07/2017. 
11 Disponível em: < https://www.moma.org/artists>. Acesso em: 11/07/2017. 
12 Disponível em: < http://www.imdb.com/title/>. Acesso em: 11/07/2017. 
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Fig. 5: [a] Gravura Schlesisches Heim (1927) de Bayer - [b] Pôster Seconds (1966) de Bass.  

[a]          [b] 
Fontes: MoMA13 e IMDB 14 

 
Já o Estilo Internacional, originário da Suíça, busca na síntese e objetividade das 

informações, suprimidas de quaisquer interferências imagéticas uma padronização e 

compreensão universal da identidade visual. Pode-se notar a alusão a esta estética (Fig. 

6a) no pôster-homenagem redesenhado por X. Barcelo para o filme (Fig. 6b) Close 

Encounters of the Third Kind (1977). 

Fig. 6: [a] Pôster de concerto Musica viva  (1959) Müller-Brockmann - [b] Cartaz redesenhado Close Encounters of 
the Third Kind (1977) de Barcelo. 

[a]         [b] 
Fontes: Socks15 e Swiss Style Design 16 

 
Enfim, a HfGUlm constitui uma restruturação que postula uma estética da comprovação 

e de igual valor, em detrimento a uma estética do gosto. Percebe-se uma menção ao 

estilo (Fig. 7a) no pôster desenvolvido pelo artista V. Hertz para o filme (Fig. 7b) 

Rosemary’s Baby (1968). 

Propagado nos anos 1960, como consequência do ensaio Minimal Art, do filósofo R. A.  

Wollhein, o termo minimalismo foi incorporado a artistas do porte de C. Andre, D. 

Flavin, D. Judd, F. Stella, S. LeWitt e R. Morris 

                                                
13 Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/ >. Acesso em: 11/07/2017. 
14 Disponível em: <http://www.saulbassposterarchive.com/gallery/film-posters// >. Acesso em: 11/07/2017. 
15 Disponível em: <http://socks-studio.com/2016/11/30/>. Acesso em: 11/07/2017. 
16 Disponível em: <http://www.swiss-style-design.com/close-encounters-of-the-third-kind/>. Acesso em: 11/07/2017. 
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Fig. 7: [a] Brochura  Munich Olympics (1972) de Aicher - [b] Cartaz redesenhado Rosemary’s Baby (1968) de Hertz. 

 [a]         [b] 
Fontes: MoMA17 e Victor Hertz 18 

Uma definição pertinente de Zabalbeascoa & Marcos (2001, p. 24), embora um tanto 

elementar, sobre a estética minimalista auxilia nas observações dos cartazes 

cinematográficos redesenhados. Para os teóricos uma obra artística de geometria 

elementar, ligeiramente austera, com tendências monocromáticas, de aspecto abstrata e, 

ocasionalmente, com elementos em repetição pode ser denominada de minimal. Dessa 

maneira, uma produção minimalista se configuraria como uma arranjo simples, de 

elementos retilíneos e/ou regulares, sem efeitos de composição ou ornamentos com uma 

frequente tendência ao negativo da imagem, onde se procura “indicar o que não é para 

aproximarem-se do que é”. 

RedeSIGN 
O conceito de meme, utilizado por alguns autores como esteio para o entendimento do 

tráfego informações nas redes sociais na internet, foi contextualizado por Dawkins 

(2007) ao comparar a cultura a um reprodutor de ideias compartilhadas e 

compreendidas, próximo ao conceito de gene da teoria darwiniana. Recuero (2001) 

aponta para uma difusão da cultura operante não apenas no âmbito da imitação e da 

automatização, mas incorporada de objetos comunicativos preciosos e, de certa forma 

criativos, repletos de valores tais quais a autoridade, a popularidade, a visibilidade e a 

reputação que, associados ao capital social, são de significativa importância para 

transmissão de informações na web. No âmbito das redes sociais na internet, Bertolini e 

Bravo (2001) entendem o capital social a partir da disponibilidade de recursos de um 

agrupamento de indivíduos, indicados por atributos específicos da estrutura social e que 

colaboram na demanda por interesses e objetivos comuns. As autoras ainda propõem 

uma taxonomia que é de significativa profusão nas plataformas de interação online 

                                                
17 Disponível em: < http://www.1972municholympics.co.uk/Publications/ >. Acesso em: 11/07/2017. 
18 Disponível em: Disponível em: <http://www.viktorhertz.com>. Acesso em: 08/08/2015 
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quando associados aos valores citados por Recuero (2001): capital social relacional, 

onde se pressume a prestígio da sociabilidade da rede que dissemina a informação, bem 

como a expansão da mesma e os entrelaçamentos sociais; e o capital social cognitivo, 

em que há difusão e aquisição de conhecimento na interação entre os atores/usuários. 

O diálogo entre essa dita estética minimalista e uma estética da remixabilidade pode 

indicar um possível objeto comunicativo de caráter criativo insinuado neste ínfimo 

estudo. Diante desta condição, é de bom grado indicar alguns aspectos sobre essa outra 

estética. O termo remix, cunhado por Manovich (2006), opera no campo das linguagens 

híbridas com uma certa hegemonia do texto não-verbal. Grande parte dessa prática de 

remixagem é fruto da hibridização cultural, anunciada por Bordieu (2004) como uma 

lógica intencional da adaptação de práticas e métodos consagrados em um determidado 

medium para outras materialidades, gerando uma outra linguagem. A protocooperação 

entre linguagens em um mesmo ambiente abre um novo espaço de experiências 

criativas, uma metamídia, onde essas materialidades, per se ou coletivamente, fluem 

com mais liquidez.  
A distância (quer dizer, a pobreza de nosso conhecimento) borra os detalhes e 
apaga tudo o que não se encaixa na Gestalt […] Nas palavras de Deleuze e 
Guattari, "o desejo constantemente une o fluxo contínuo e objetos parciais que 
são por natureza fragmentários e fragmentados. (BAUMAN, 2005, p. 97-98). 

 
Lemos (2006, p.1) aproxima a ideia de hibridização com as redes: “As novas 

tecnologias de informação e comunicação alteram os processos de comunicação, de 

produção, de criação e circulação de bens e serviços nesse início de século XXI, 

trazendo uma nova configuração cultural.” É a premissa da remixabilidade profunda de 

Manovich (2008) : técnica, téchne e e tecnologia19 em prol de uma linguagem criativa. 

Essa estética minimalista acaba sendo um vertedouro para o redesign (remixagem) e, 

consequentemente, a propagação de certos objetos comunicacionais que transitam no 

sistema internet, em especial os cartazes de obras cinematográficas. A bricolagem 

(intertextualidade) é a operação intelectual por excelência da criação publicitária e do 

pensamento mítico. (CARRASCOZA, 2003; PREDEBOM, 2006) Em tempos de 

hipomodernidade, estudos de mídia e cultura digital uma comunicação efetiva e criativa 

vai além de uma mera transposição de conceitos predefinidos, requer a seleção, a 

organização e a representação dos conteúdos. Esta atuante e autoral operação cognitiva 

pertence ao infodesign, um manifesto de Maldonado (1992) e Bonsiepe (1997) em 

                                                
19  Técnica, a techné e tecnologia são complementares e resultantes do desenvolvimento histórico, neste sentido, 
respectivamente: um saber fazer, um conhecimentos sobre o saber fazer e saber é poder. 
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detrimento às mensagens meramente informativas circundantes na internet, onde há a 

possibilidade de alguns produtos culturais sofrerem um esgotamento ou até 

esvaziamento comunicativo. Há longevidade apenas para práticas criativas que 

compreendem e exploram a liquidez das linguagens, assumindo uma postura crítica (ou 

irônica) na inserção destes novos ambientes. As transformações sociais provocadas pela 

tecnologia reconfiguram a natureza do saber (LYOTARD, 2006).  

A ideia de uma estrutura de sentimentos pode ser especificamente relacionada à 
evidência de formas e convenções – figuras semânticas – que na arte e na 
literatura estão quase sempre entre as primeiras indicações que tal estrutura está 
se formando (...) em termos de uma teoria da cultura, é uma maneira de definir 
formas e convenções na arte e na literatura como elementos inalienáveis de um 
processo material: não como derivações de outras formas sociais ou pré-formas, 
mas como um tipo especial de formação social que por sua vez pode ser visto 
como uma articulação (geralmente a única articulação disponível) de estruturas 
de sentimentos que nos processos de vivência estão sendo experimentados 
muito mais gerais. (WILLIAMS, 1979, p.133). 

S2ntimentos 
Em um encademento natural deste preâmbulo abre-se espaço para o conceito de 

Estutura de Sentimentos de Williams (1979), onde há a possibilidade de análise de 

estruturas consolidadas, bem como formas inovadoras que podem modificar estas 

estruturas dominantes. Nesse sentido um episódio social não pode ser retratado como 

um sentimento datado, mesmo que as instituições sociais esbocem valores ideológicos, 

estas formas não são estanques, por outro lado assumem uma presença viva, 

transbordando de sentimentos sempre em contínua transformação no cotidiano social e 

cultural. Uma estrutura de sentimentos possibilita um significativo acréscimo no âmbito 

das análises/leituras de obras que vão além da sintaxe formal e internalizada, elas são 

resultantes de experiências históricas. 

A “estrutura de sentimento” constitui essencialmente uma experiência 
compartilhada, ainda que este compartilhamento não seja claramente perceptível 
e que ele não ocorra da mesma forma por todos os indivíduos de uma 
comunidade em um determinado momento. Mas é uma experiência que, 
compartilhada, estabelece uma espécie de comunhão […] (MARQUIONI, 2012, 
p.58) 

O redesenho de A. Exergian (Fig. 8b) para pôster (Fig. 8a) do filme Os Simpsons (2007) 

deve possuir um potencial intrepretativo latente que possivelmente deve gerar um 

sentido20, isto pode se retratar no croma amarelo e no traço caraterístico do grafismo que 

                                                
20Sentido é o efeito completo deliberado pelo signo produzido imediatamente, sem uma prévia reflexão; Significado é 
o efeito direto efetivamente produzido no intérprete pelo signo; Significação é o resultado interpretativo a que todo e 
qualquer intérprete está destinado a alcançar, se o signo for suficientemente concebível. (COELHO NETTO 1990). 
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identifica uma personagem (do filme/desenho) pertencente a uma cultura específica. 

Neste nível, já começa a se descortinar uma relação interpretativa que dialoga com os 

aspectos culturais. 

Deve atentar-se para o comportamento, e com exatidão, pois é através do fluxo 
do comportamento- mais precisamente, da ação social- que as formas culturais 
encontram articulação. Elas encontram·também, certamente, em várias espécies 
de artefatos e vários estados de consciência. Todavia, nestes casos o significado 
emerge do papel que desempenham (Wittgenstein diria seu "uso") no padrão de 
vida decorrente, não de quaisquer relações intrínsecas que mantenham umas 
com as outras. (GEERTZ, 2008, p.18-19). 

Fig. 8: [a] Pôster The Simpson Movie (2007) da 20th Century Fox- [b] Cartaz redesenhado The Simpson de Exergian. 

[a]        [b] 
Fontes: IMDB21 e Albert Exergian 22 

 

O emprego das TIC enquanto apropriação ou adaptação de diferentes linguagens é fruto 

de um processo ad continuum de manifestação cultural nos estudos de mídia, de tal 

sorte que as tecnologias tendem a apresentar um caráter inovador quando inseridas em 

um contexto histórico e social. Williams (1989, p.4) aponta que a linguagem é uma 

arena de conflitos sociais e que: “Usamos a palavra cultura nesses dois sentidos: para 

significar todo um modo de vida –os significados comuns; e para designar as artes e o 

aprendizado– os processos especiais de descoberta e esforço criativo”. 

Há de se perceber com mais asserção que a relação interpretativa começa a depender de 

aspectos culturais: históricos, sociais e ideológicos. A versão minimalista (Fig. 9b) do 

cartaz (Fig. 9a) para o filme A Origem (2010) é fundamentalmente minimalista, mas 

compactua com a op-art 23, criando uma certa ilusão de óptica que requer um esforço 

para visualizar o conteúdo circunscrito. O desenho dos labirintos (elementos 

referenciais do filme) provocam um estranhamento. Primeiramente, o desconforto 

                                                
21 Disponível em: < http://www.imdb.com/title/ >. Acesso em: 11/07/2017. 
22 Disponível em: < Disponível em: <http://www.exergian.com>. Acesso em: 08/08/2015. 
23 A op-art é um movimento artístico em que as obras são produzidas com a combinação de figuras geométricas, 
geralmente duotônicas, que dão a sensação de movimento e volume da superfície plana. 
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através das vibrações das frequência cromáticas entre forma e fundo, consequentemente 

o esforço no percurso do labirinto em busca da saída e de uma (re) significação. O 

deslocamento, nesta experiência, pode repousar na identificação (ou não, pois o 

determinante repertorial/cultural é decisivo nesta apreensão) da tipografia do título 

original do filme (I-N-C-E-P-T-I-O-N), um caracter em cada um dos nove labirintos. 
Fig 9: [a] Pôster para o filme Inception (2010) de IgnationCriative/LA - [b] Cartaz redesenhado Inception de Hertz. 

[a]          [b] 
Fontes: Amazon24 e Victor Hertz 25 

 

O redesenho (Fig.10b) de cunho minimalista de R. Stocks-Moore para o cartaz (Fig. 

10a) do filme Branca de Neve e os Sete Anões (1937), aponta para algumas estruturas 

culturais, históricas e sociais que dialogam com os aspectos formais da obra: a 

contextualização histórica do uso da técnica visual fundamentada na escola Gestáltica26 

no início do séc. XIX; a retomada destes valores com o advento da cor-luz27 como 

elemento impactante para o condicionante fundo/forma nas telas de computadores; a 

referência aos contos folclóricos alemães antes dos Irmãos Grimm28, bem como a versão 

destes autores; a versão da fábula popularizada pelos estúdios Disney; a apropriação da 

estética minimalista para reconstruir, sintetizar e propagar a fábula, no então formato 

cartaz, por intermédio das tecnologias digitais e redes sociais de interação online. A 

materialidade da obra é notada principalmente no apelo ao contraste cromático, 

evidenciando as formas - a maçã e a massa de texto - contra o fundo preto, um recurso 

próximo ao negativo de uma película. O fundo em preto, descortinado pelos contornos 

das faces que encontram a fruta mordida, suscita a sensação de espacialidade da obra, 

revelando-se um elemento tão importante quanto o matiz da imagem do primeiro plano 

                                                
24 Movimento baseado na teoria da forma voltando, principalmente, aos estudos da linguagem e percepção visual. 
25 Disponível em: Disponível em: <http://www.viktorhertz.com>. Acesso em: 08/08/2015 
26 Disponível em: < http://www.imdb.com/title/> Acesso em: 11/07/2017.  
27 Cor-luz é a radiação luminosa visível, que possui como síntese aditiva das cores Vermelha , Verde e Azul –o RGB 
(sistema utilizado nas telas digitais)- a luz branca.  
28 Jacob e Wilhelm Grimm dedicaram-se a filologia germânica, sendo responsáveis por organizar coletâneas de 
contos folclóricos/mitológicos, de natureza oral, que serviriam de base para os tradicionais contos de fada. 
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(a maçã), irrompendo significado. Finalmente a consciência ou a descoberta das faces e 

a materialização da maçã (com suas sementes em forma de coração) é uma ocorrência 

(social) que pode ter tempos (históricos) e efeitos distintos a cada experiência vivida, 

mas que, indubitavelmente, tem um caráter criativo diferente do cartaz original.  
Fig. 10: [a] Pôster The Snow White and the Seven Dwarfs (1937) da Disney- [b] Cartaz redesenhado The Snow White 

and the Seven Dwarfs de Stocks-Moore. 

[a]         [b] 
Fontes: Rowan Stocks-Moore 29 e Albert Exergian 30 

 
O poder inventivo desse conjunto operatório de ressignificação apela para um certo 

padrão cultural, mas o caráter de ideia nova parece distante. A invenção acaba sendo 

instântanea, os processos delimitados em seus momentos históricos e tecnológicos, 

dessarte tudo parece estar em trânsito e em constante conversão arbitrária. Nesse sentido 

a descoberta é uma construção social (LATOUR, 2012) onde essa nova estética 

minimalista empregada nesses cartazes caracteriza-se como uma outrém forma cultural. 

O poster-teaser de divulgação (Fig. 11a) para o filme Homem Aranha – de volta ao lar 

(2017), veiculado tanto no formato impresso quanto no digital, sofreu muitas críticas a 

respeito de seu design sobrecarregado de informações visuais. O espalhamento31 de 

vários redesenhos (Fig. 11b) na web com uma estética visual duvidosa tanto quanto o 

original, mas de conteúdo metacrítico e irônico, acaba sendo uma interessante forma 

cultural. No entanto, em termos de visibilidade de marca não foi uma boa estratégia de 

brand content32 para as empresas envolvidas na película. Em tempos de 

hipemodernidade, a produção de conteúdo na rede, está longe do falem mal, mas falem 

de mim:  

                                                
29 Disponível em: < http://www.imdb.com/title/>. Acesso em: 11/07/2017. 
30 Disponível em: < Disponível em: <http://rowansm.tumblr.com/Disney>. Acesso em: 08/08/2015. 
31 Meio circulante (ubíquo) de conteúdos em que existe uma motivação dos atores em compartilhar este conteúdo, por 
conta de inúmeras possibilidades de visibilidade, em diferentes espaços informativos.(JENKINS, 2009). 
32 Conteúdo produzido/divulgado por uma marca para a sua inserção em um ambiente comunicativo, o fomento do 
seu posicionamento e a geração de valores tangíveis e intangíveis. (JOKOWISKI, 2015b). 
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Dentre as formas de divulgação que, às vezes, ainda remontam às feitas boca a 
boca, oralmente, com a mídia digital (...) o efeito viral das campanhas (...) é 
mais associado e dependente do público que automaticamente distribui, 
encaminha e divulga o conteúdo; em nível maior que o próprio anunciante, 
nesse contexto responsável, apenas, pela geração da mensagem e veiculação 
inicial. (COVALESKI, 2010, p. 163). 

Fig. 11: [a] Pôster The Spider Man Home Coming (2017) da 20th Century Fox- [b] Cartazes redesenhados The 
Spider Man Home Coming 

[a]          [b] 
Fontes: IMDB33 e Know Your Meme 34 

To be continued… 
Notadamente, a premissa a respeito das relações entre originalidade e reprodução, entre 

estética visual e estética do consumo passa indubitavelmente pelo estudos culturais, em 

especial na questão sobre o posicionamento do artista na produção de cultura, entendida 

aqui como cultura da mídia. No breve percurso sobre os movimentos artísticos 

influentes no campo da comunicação e do design, pontuado com caracterizações e 

exemplos do estilo supostamente precursor e do estilo possivelmente adaptado, parece 

haver um arrazoado que não privilegia nem exclui as dinâmicas ora aventadas, mas 

incita um exercício dialético. 

No que tange aos elementos classificatórios relacionados aos signos plásticos, 

emprestando o termo de Floch (1987), estes podem elucidar algumas questões, tanto de 

nível sinático quanto semântico, relativas ao padrão cultural da Minimal Art que 

sobressai no estilo gráfico das remixagens do pôsteres cinematográficos. Já os estudos 

sobre as TIC permitem entender como estas obras são manipuladas e espalhadas na web 

e adquirem aspectos de formas culturais na contemporaneidade. Em última instância, o 

processo de produção de sentido, significado e significação (semiose) aborda a 

                                                
33 Disponível em: < http://www.imdb.com/title/ >. Acesso em: 11/07/2017. 
34 Disponível em: < Disponível em: < http://knowyourmeme.com/memes/>. Acesso em: 08/08/2015. 
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dimensão pragmática circundante a esses cartazes, entendida como um relação no nível 

da mente do receptor ou usuário, onde essa materialidade linguagem (ou metamixagem) 

é manifestada e compartilhada socialmente em determinados momentos e espaços, por 

intermédio de experiências criativas. Na ótica sustentada por Raymond Williams pode-

se pensar esse redesign de cunho criativo minimalista para pôsteres cinematográficos 

enquanto estruturas que perpassam a dita Minimal Art e gera uma nova forma cultural 

ou seja, assume um status de negociador de sentimentos. 

No pensamento de Forty (2013), o design pode ser influenciado por situações e 

condições materiais das quais o artista gráfico não consegue evitar. Desta feita, ambas 

condições são inevitavelmente coexistentes, como ocorre em manifestações culturais 

distintas. Todavia, os projetos visuais devem ser resultantes de um prática criativa 

autônoma e com um viés de originalidade. Pinturas, filmes ou cartazes possuem ideias 

significantes, tanto quanto os conceitos que compõem o repertório cultural do crítico de 

arte, do espectador ou do consumidor. Cabe ao infodesigner, seja ele produtor ou 

reprodutor de uma determinada arte, encontrar uma forma criativa e efetiva de mediar 

essas ideias e conceitos. 
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