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Olá, Eu sou Ana Sofia

Quero agradecer o Henrique e o pessoal da organização do DiaTipo 
pelo convite de participar do DiaTipoX Gráfica Amazônica. 

Hoje eu vou contar pra vocês sobre o processo de design da 
Vine, minha primeira fonte, e como isso está ligado a impressão 
tipográfica.

Eu sou russa-brasileira. Rússia de mãe russa e pai brasileiro. Vivi 
a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro, mas desde 2012 eu 
moro em Seattle, WA.

Eu me formei na ESDi em 1997, fiz mestrado na PUC-Rio em 2005, 
fiz o curso intensivo de type design de Reading UK no verão de 
2017.

Eu construi minha experiência em tipografica através do design de 
livros. Eu trabalhei muitos anos no Rio fazendo capas e miolos pra 
editoras brasileiras. E também dei aulas em cursos de design no 
Brasil e aqui nos EUA. 



oficina tipográfica da School of visual concepts em seattle (antes da pandemia)

Interior da oficina da SVC. Março de 2013 mesmo ano que descobri a SVC.



Nos primeiros dois anos enquanto eu esperava o processo do meu 
Greencard que me permitiria trabalhar aqui eu resolvi fazer cursos 
e foi aí que eu descobri a School of Visual Concepts com sua oficina 
tipográfica e uma comunicade muito unida e ativa.

Esta escola ficava no centro de Seattle no meio de um monte de 
empresas high tech e do lado da sede da Amazon. Então havia 
muita gente trabalhava nestas empresas de dia e de noite fazia os 
cursos da SVC.

Eles tinham três Vandecooks e duas C&Ps além de um acervo bem 
bom de tipos de metal, madeira e clichês. 



oficina tipográfica da School of visual concepts em seattle (antes da pandemia)

Imprimindo na C&P. Alguns dos meus impressos produzidos na SVC. Poster para exposição da ATyPi São Paulo 2015.



Infelizmente quando veio a pandemia eles tiveram que desocupar o 
prédio e aí a oficina foi desmontada. 

As máquinas foram temporáriamente pra oficinas privadas 
de pessoas amigas do grupo. E a Jenny Wilkinson que era a 
coordenadora do curso fundou uma nova entidade chamada 
Partners in Print através da qual eles passaram a oferecer cursos e 
palestras online.

Mas voltando à como eu cheguei ao meu design de tipo...

Quando descobri a oficina da SVC eu fiquei completamente 
fascinada com o letterpress e acabei fazendo muitos projetos por lá. 

Ao mesmo tempo me interessava em aprender type design, e 
comecei a frequentar conferências como a TypeCon e a ATypI.

Então enquanto eu pensava que tipo de fonte eu queria fazer eu 
comecei a observar o uso da tipografia na impressão tipográfica. E 
foi aí que eu tive notei um certo problema recorrente que na minha 
visão não estava recebendo muita atenção por parte dos type 
designers.



problematização | novos designs de tipos digitais para a impressão tipográfica?

Vine, designed by Ana Sofia Mariz Rialto, designed by Giovanni de Faccio with Lui Karner

Vine não é uma revival
baseada em modelos clássicos.



Eu percebi que apesar de haverem muitas fontes no mercado 
inspiradas na chamada estética da impressão tipográfica como 
fontes imitando impressão por tipos de madeira com cara de século 
XIX.

E também fontes inspiradas em modelos serifados romanos 
projetadas originalmente para serem reproduzidas em prensas 
tipográficas . 

Eu não vejo designs mais inovadores e modernos focados na 
impressão tipográfica contemporânea e suas demandas estéticas e 
funcionais.



problematização | bases de fotopolímero



Pra explicar um pouco melhor o que quero dizer com impressão 
tipográfica contemporânea tenho que falar da tecnologia do 
fotopolímero. 

Que como processo de impressão é conhecido com flexografia e 
foi muito usado em embalagens. O princípio é produzir um placa 
plástica de alto relevo à partir de um polimero fotosensível.

Aqui nos Estados Unidos a BoxCar press se especializou em adaptar 
esta tecnologia para a impressão tipográfica

Isso abriu uma via muito nova e muito mais ampla para se imprimir 
em letterpress uma vez que não se dependia mais de ter tipos de 
metal ou madeira ou clichês para impressão. 

Basta enviar um pdf em alto contraste com seu design para o 
fornecedor de fotopolímero e receber suas placas adesivas prontas 
para servirem de alto relevo na sua prensa de letterpress,

Esta tecnologia também gerou uma transformação de uso e 
estética quando atraiu um novo grupo demográfico de artistas e 
pessoas fascinadas pelo efeito tátil do baixo relevo e dos papéis 
macios e espessos.



problematização | papéis espessos, impressão em baixo relevo



Aqui estão alguns exemplos da utilização mais artística e sofisticada 
da impressão tipográfica. Notem o efeito de baixo relevo 
pronunciado.

Este efeito não era bem visto pelos impressores mais tradicionais 
que utilizavam tipos de metal ou madeira. 

Isso principalmente porque a pressão excessiva danifica os tipos e 
se marca o papel dos dois lados o que não é desejado se você está 
imprimindo livros ou revistas mas não tem problema algum com 
impressões de um lado só em papéis mais espessos.

Agora, vamos ver quais são as implicações disso na tipografia.



Vine on screen

problematização | resultados tipográficos

Impressão tipográfica com fotopolímero no papel Magnani Percia.Arquivo digital em Arepo Italic e Inline, design de Sumner Stone.



Aqui está um exemplo de como um design digital é reproduzido 
em impressão tipográfica. À sua esquerda está o arquivo digital e à 
direita está a impressão. A fonte do texto, Arepo Itálico, projetada 
para ser uma Display, foi selecionada e espacejada para imprimir 
bem em impressão tipográfica.

O que quero destacar é como as formas das letras originais podem 
ser afetadas, especialmente em tamanhos pequenos. 

Foi observando estes efeitos na tipografia que me interessei em 
desenvolver uma uma família tipográfica que os usuários pudessem 
usar em um espectro variado de formas de reprodução, não apenas 
na tela ou impressões planas como offset.

Algo super útil em situações de branding por exemplo. Quando a 
consistência da marca em diferentes mídias contribui para uma 
identidade visual de qualidade.



inspiração para o design da vine 

Vinhas com uvas, detalhe de gavinha, primeiros estudos de formas e letras para a Vine.



Bom esta foi minha problematização. Agora vamos à inspiração 
estética

Eu e meu marido adoramos vinho e toda a história e cultura em 
torno das viniculturas. Eu inclusive vejo paralelo entre a produção 
artesanal do vinho com a história e tradição presente no trabalho 
com as prensas tipográficas .

Como minha primeira fonte eu busquei também inspiração na 
origem da produção do vinho, a própria vinha. Isso me serviu não 
só para nomear minha fonte Vine mas também para encontrar 
inspiração para as formas orgânicas da Vine.



Vine Regular Beta 10, Agosto, 2021.

introdução à vine 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 
TUVWXYZ 1234567890
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxy&z 1234567890. ,?!¶•* 



Do ponto de vista do estilo tipográfico. Eu resolvi desenvolver 
uma sem serifa contemporânea, simpática e funcional, que fosse 
expressiva mas também bem legível em tamanhos pequenos como 
legendas e colofons.

Além disso meu objetivo era fazer o design inicial de uma master 
que tivesse já uma anatomia bem resiliente para a impressão 
tipográfica.



Vine Regular Beta 10 from Aug 2021.

introdução à vine | mapa de charactéres e estudos de pesos



Este é o design mestre para o peso regular e o estilo romano. E 
também uns testes de vários pesos. Além dos pesos pretendo criar 
um eixo de variação de impressão.



card for Hamilton

introdução à vine | aplicações

Exemplos de logotipos fictícios (acima). Cartaz do projeto “Words of Courage” (direita). Cartões de fim de ano (esquerda).



Aqui estão alguns exemplos de possíveis usos da Vine.

Como vcs podem ver ela pode funcionar bem em uma variedade 
de situações: De branding e títulos até corpos bem pequenos 
em legendas, tanto para letterpress como em outras formas de 
reprodução.



introdução à vine | características principais 

» Grande altura-x 

» Semi-condensada 

» Hastes moduladas 

» Terminals simples 

» Grandes aberturas

» Conexões claras



Então, vamos falar sobre algumas características anatômicas que 
podem fazer este design funcionar tanto para impressão tipográfica 
quanto digital.

>> Grande altura-x para dar espaço para as áreas negativas e ter 
mais legibilidade em tamanhos menores;



» Grande altura-x 

» Semi-condensada 

» Hastes moduladas 

» Terminals simples 

» Grandes aberturas

» Conexões claras

introdução à vine | características principais 



— Proporções semi-condensadas para compensar a grande 
altura-x do ponto de vista da economia de espaço e elegância; 



» Grande altura-x 

» Semi-condensada 

» Hastes moduladas 

» Terminals simples 

» Grandes aberturas

» Conexões claras

introdução à vine | características principais 



— Traços modulados, com leve ondulado orgânico. Conferem 
naturalidade e movimento caligráfico sutíl. Harmonizando com os 
tipos de papéis com fibras naturais e/ou texturas palpáveis muito 
usados na impressão tipográfica. Esta característica também é 
chave para acomodar as irregularidades da impressão letterpress.



» Grande altura-x 

» Semi-condensada 

» Hastes moduladas 

» Terminals simples 

» Grandes aberturas

» Conexões claras

introdução à vine | características principais 



Os terminais simples, arredondados e pontudos são projetados 
para se harmonizar com a proposta de um design que remete ao 
movimento orgânico da vinha. Funcionalmente ele cria a ilusão 
das hastes verticais, especialmente as ascendentes e descendentes 
serem mais alongadas, mais uma vez compensando a grande 
altura-x.

ausência de serifas colabora com a simplicidade da forma orgânica. 
No lugar das serifas estão terminais em pontas, um dos temas que 
distigue a Vine.



» Grande altura-x 

» Semi-condensada 

» Hastes moduladas 

» Terminals simples 

» Grandes aberturas

» Conexões claras

introdução à vine | características principais 



— Ocos e aberturas grandes para dar espaço para a expansão da 
tinta



» Grande altura-x 

» Semi-condensada 

» Hastes moduladas 

» Terminals simples 

» Grandes aberturas

» Conexões claras

introdução à vine | características principais 



Conexões claras para destacar e preservar a essência da forma da 
letra em impressões de tipográficas mais profundas.

No geral, isso faz a sua anatomia básica ser resiliente e flexível em 
várias condições, com uma boa variedade de espaços de design para 
serem explorados posteriormente. 



My picture looking at a 
proof (website)

provas de impressão da vine | vandercook 219

Eu imprimindo meu segundo round de provas da Vine na Vandercook 219.



Em 2018 eu conheci a designer e impressora Rebecca Muller, que 
tem um estúdio de impressão tipográfica em La Conner, uma 
pequena cidade à uma hora de onde eu moro. Desde então nós 
formamos uma parceria criativa e eu venho utilizando o estúdio 
dela para fazer minhas impressões.

Aqui estou eu em um dos rounds de testes da Vine.



Emma SophiaEmma Sophia

provas de impressão da vine | primeiro round | simulando designs reais



Aqui está meu primeiro conjunto de provas para o Vine.

Foi impulsionado por uma sugestão vinda de Sumner Stone, que 
nesta época estava sendo um mentor pra mim neste projeto, para 
fazer simulações de “designs gráficos reais” para ver como meu 
design de fonte responderia.

Essa prova me deu um entendimento inicial sobre como os detalhes 
do design estavam aparecendo em diferentes escalas e direcionou 
algumas mudanças no design principal. Por exemplo, havia várias 
identações verticais que no inglês chamamos de “ink traps”, como 
na letra f aqui, que pareciam exageradas e não ajudava no design, 
então eu acabei removendo elas.



provas de impressão da vine | segundo round | variações de peso, corpo, tintas e papéis



Aqui está uma segunda rodada de provas. O objetivo foi testar 
alguns aspectos, como variação de tamanho, peso, papéis e tintas 
de base differente.

Algumas observações iniciais:

- nenhuma diferença perceptível entre as diferentes tintas;

- fiquei surpresa com a legibilidade da Vine em corpo 6pt.

- definitivamente posso abrir mais o espacejamento entre as letras



weights / tracking 
weights

provas de impressão da vine | terceiro round |  impressão tipográfica e digital

Cartaz finalizado e fotopolímeto 
da parte que foi impressa em 
impressão tipográfica.



Nesta rodada atual de provas para refinar o design da minha master 
principal, eu testei minhas suposições sobre a impressão digital, 
para ver como podem ser diferentes as aparências da mesma 
fonte digital quando impressa em uma impressora a laser de alta 
qualidade em comparação com uma impressora tipográfica plana 
usando placas de fotopolímero.



provas de impressão da vine | terceiro round |  impressão tipográfica e digital



Então eu projetei um cartaz com design simétrico onde os mesmos 
tipos de elementos são impressos digitalmente em laser de alta 
qualidade e em impressão tipográfica por fotopolímero.



proofing vine | third round |  letterpress and digital print

Digital print letterpress



Contém partes de um artigo apresentado e publicado na 
conferência de Porto em PDLP (Post Digital Letterpress Printing). 
Eu distribuí este cartaz durante a conferência.

Em azul está sinalizada a parte impressas em laser digital e em 
amarelo a parte impressa em impressão tipográfica.

Esta prova está me ajudando a reunir informações sobre a melhor 
maneira de criar um eixo de variações conforme o suporte final da 
aplicação.



provas de impressão da vine | terceiro round |  impressão tipográfica e digital

Detalhes das duas impressões letterpress e digital.

Letterpress

Letterpress

Digital



À esquerda vocês podem ver alguns o detalhe dos testes que 
comparam a impressão à digital com a impressão tipográfica. 

Uma das coisas interessantes a se notar é como a tinta pode 
se expandir mais em certas áreas do que em outras. Isso, claro, 
também depende do lado em que você está alimentando o papel e 
da posição da placa de fotopolímero na impressora.

Mas um dado é a questão da reprodução da cor:

retícula na digital

sólido no letterpress



provas de impressão da vine | terceiro round |  impressão tipográfica e digital

Detalhes das duas impressões letterpress e digital.

Letterpress

Digital

Digital



Obrigada!

www.anasofia.works

type@anasofia.net 

@anasofiadesigns 

#vinetypeface Vine em Chicago, 2019.



E onde stou agora? Eu sei que ainda há muita parte de produção 
para fazer para que esta fonte seja totalmente comercial e como 
novata na área de type design eu estou num ponto de procurar 
foundries que queiram investir neste design e trabalhar comigo para  
finalizar e expandi-lo. Ainda não contactei nenhuma foundry, pois 
eu estou querendo primeiro terminar o redesign do meu site para 
que reflita o direcionamento profissional que eu estou tomando 
mas eu já estou aberta a oportunidade, caso elas apareçam.

Por enquanto é só. Imagino que meu tempo já estourou. 

Mais uma vez obrigada! Agora fico a disposição para responder suas 
perguntas




