
          

     

           

            

              

              

            

             

            

         

           

      

              

            

            

           

           

            

 

               

              

              

             

              

            

            

             

            

 

Entrevistador: Fale um pouco do tratamento de imagem, da seleção de 

trabalhos, sinta-se livre para falar. 

Mário Arreguy: O modo de elaboração da revista traça, editorialmente falando é 

um modo muito informal, nós não temos uma equipe de criação e de 

montagem. Eu e o Samuel Eller, a gente se junta e traz a nossa experiência 

durante um, dois anos que a gente vai garimpando o trabalho dos alunos, e vai 

bolando aquele conjunto de trabalhos, cada vez que a gente recolhe, eu vou 

armazenando. Um belo dia eu abro a pasta de um sistema e o programa 

gráfico e dou tratamento nas imagens como eu acredito ser o melhor modo 

daquela imagem ser apresentada graficamente. Não é aquela questão, que 

tem que ser perfeita, igualzinho a imagem original. As colagens, ilustrações as 

paginas tipográficas, que são essas experiências visuais que a traça apresenta. 

O quer dizer isso, eu discuto sempre que a imagem deve ser tratada para ser 

uma boa imagem impressa, eu faço isso com as minhas ilustrações, com as 

minhas colagens, o material que eu tenho que imprimir. Eu uso imprimir as 

minhas criações gráficas e esse tratamento é para que elas tenham melhor 

estado impresso, a gente acerta as curvas os tratamentos que o Photoshop 

oferece como filtros de definição, etc... Então todas as imagens da traça são 

tratadas por mim. 

Outra coisa que eu cuido na traça por eu ser jornalista, eu cuido dos textos, eu 

olho para os textos eu cuido da revisão. Nem sempre eu tenho tempo de fazer 

ela bem feita (Risos). Eu não sou um cara rigoroso com revisão, eu detesto ver 

um erro de digitação, como qualquer pessoa se ver um erro fica esquisito. Mas 

eu não sou um cara rigoroso em nada disso, se marchar, se der algum errinho, 

isso não me afeta, nós somos assim, a gente trabalha sem tempo, dinheiro, 

sem prazo que pode ser uma coisa positiva mas também o contrário, sem 

tempo nenhum para trabalhar. Então a gente faz como da para fazer, e lógico 

que nos somos artistas, designers então a gente quer fazer da melhor maneira 

possível. 



              

            

           

              

            

               

             

             

          

              

              

           

        

       

           

            

             

             

            

            

          

            

             

       

          

            

           

           

             

              

A distribuição de trabalho então é muito assim: o Samuel faz o que ele tem 

qualificação para fazer, e que eu não tenho. Eu não sou um "designer 

de inDedign" sabe... De projetar pagina de fazer medidas, encaixe de escolher 

as fontes. O Samuel é um cara incrível nisso, ele da conta de solucionar esses 

problemas, ele é criativo porque ele conhece, ele tem um trabalho autoral dele. 

Eu to vendo que nessa traça nova tem a "metade do Samuel e a metade do 

Mário" porque a galera que influenciada pelo rigor e pela criação do modo dele 

ta em uma metade, a galera que é influenciada pela minha colagem pelo modo 

de pesquisa, aquele "hibridismo" de juntar coisas incríveis para fazer as 

colagens ta do meu lado. É o que a gente chama de ateliê experimental, que 

não tem esse nome mas a gente usa na revista. E o lado da produção 

acadêmica também está na outra metade, as produções das aulas, do próprio 

Samuel, "Caudinha" do "Neder". Tudo supervisionado pelos trabalhos de 

desenvolvimento de pesquisa incrível da Juliana Pontes... 

Teve gente que perguntou "então professor a revista agora é anual"?. Ano 

passado eu falei assim, "ótimo agora a revista está decidida, será bianual! de 

dois em dois anos teremos". Mas eu não posso garantir nada, na verdade os 

cursos de design da FUMEC ainda não acolheram a revista com toda a força 

que deve ser. Cada numero eu tenho que fazer o percurso de conseguir 

dinheiro, recurso. Todo mundo topa, por isso que ela tem saída. Inclusive o 

diretor acolhe, o professor Luiz Lacerda, ele falou: "Quanto vamos precisar. 

Vamos fazer sim!" e já nos encomendou o numero comemorativo dos 50 anos 

da universidade. Espero que até o fim do ano a gente tenha um número 

bacana, consiga uma produção interessante, recolher e selecionar... 

Entrevistador: A edição comemorativa seria para o ano que vem? 

Mário Arreguy: Não, seria para os 50 anos da FUMEC que vão ser 

comemorados no fim desse ano, já existe uma comissão gigantesca lá na 

reitoria, com mil comissões para se fazer eventos, produtos, demarcar bem os 

50 anos das faculdades, da criação. E os diretores não querem que a gente 

fique por fora ou para trás das comemorações. E a traça ele ta vendo como 



           

        

  

         

           

         

             

              

            

           

      

           

          

           

             

             

            

            

               

             

           

           

         

 

mais uma bandeira, uma cara dos cursos de design, estão nos vamos 

continuar firmes nesse propósito, vamos montar, vamos conseguir. Isso 

significa recursos garantidos. 

Entrevistador: Existe um planejamento para a integração dos outros cursos 

dentro da traça? ou uma ideia do design de produto, interiores? 

Mário Arreguy: Dentro da nossa informalidade não há planejamentos sobre 

isso, mas a nossa intenção sempre foi convidar, eu lembro que tem uns três 

números para cá, dos quatro que a gente já fez, que a gente convida os 

professores, eu faço um "boca a boca" com todo o meu departamento, gente 

fala: "como que estão as pesquisas da moda, tem coisas tão interessante, 

mandem resultados de trabalhos acadêmicos, resultados interessantes 

de TCC , imagens curiosas que poderiam figurar como pesquisas, não só 

curiosas mas também pesquisas consistentes". E temos feito isso da nossa 

parte, não sistematicamente porque nada na traça é sistemático, como eu já 

disse, é como da para fazer. Então, eu convido os professores e as disciplinas, 

tem hora que elas dão conta e podem ser contempladas na traça, outras horas 

o trabalho vai sendo atropelado, o tempo vai passando e quem teve atenção, 

conseguiu, quem não teve fala: "Olha porque que eu não entrei" ou "porque 

que eu não te passei o trabalho", "eu tinha um texto tão bom". Então toda hora 

é hora, vamos em frente, a idéia é contemplar sim, toda nossa produção, seja 

da moda do nosso novo curso de design, os formatos antigos como 

o design gráfico, de produto. Já publicamos objetos, trabalhos do design de 

interiores que eram pesquisas interessantes. Está aberto para outros cursos 

sim. 


