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“Someway, baby, it's part of me, apart from me.”

Nada importa nada
Η θάλασσα και ηλιοβασίλερα σε περιµένουν

Napolitano
Hold me for the pops and clicks!

Για πρώτη φορά στη µουσική ιστορία της 
χώρας, το chanson παύει να είναι το κύριο 
µέσο έκφρασης, τα σαφή όρια µεταξύ 
µουσικών ειδών καταρρίπτονται ως περιττά 
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“Don't you cherish me to sleep, never keep your eyes”

Nº 5 donnington !ardens

Artigo é o resultado de um ano de 
aprendizagem de Tipografia e Type Design no 
Master of Arts em Type Design da Universidade 
de Reading no Reino Unido. A tipografia Artigo 
nasceu com o itálico que tem características 
muito angulares. Para o regular a inspiração 
veio principalmente da vontade de trazer 
características do itálico para o regular, e 
também influências de mestres como Robert 
Granjon. Ao longo do ano foi desenvolvida 
uma fonte grega. O grego tratou-se de uma 
experiência. Foram feitos exercícios de escrita 
que depois serviram como inspiração das 
formas redondas do grego. Uma versão cursiva 
e itálica também foi desenhada para o grego, 

baseada no itálico existente. A fonte Dêvanágari 
foi desenhada  de forma mais independente do 
Latin. No entanto, partilham o mesmo 
objectivo de ser uma tipografia para publicações 
periódicas. A fonte Dêvanágari baseia-se em 
exercícios de escrita, procurando a fluidez nas 
formas e proporções amplas para assegurar 
legibilidade e conforto para o leitor. Na parte 
final do processo foi desenhado o bold para o 
Latin. Já no final, surgiu a ideia de um peso 
diferente, com o mesmo esqueleto do itálico 
mas com ângulo reduzido. Resultou num peso 
bem negro e itálico para ser utilizado em 
titulares. Foi a última pitada de personalidade 
para uma família plural. 

silva – uma viagem por várias línguas


