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A Coluna de Trajano foi erguida no Fórum Romano em 113 a.C. para comemorar a
conquista de Dacia (agora Romênia) e para exaltar a glória do imperador Trajano Ulpius.
A coluna tem uma altura de quase 40 metros (quase como um prédio de 9 andares)
com um diâmetro de 4 metros.
O imperador Trajano foi enterrado na base da coluna.
Uma escada em espiral, esculpida em mármore e iluminada por muitos sulcos,
permite chegar ao topo, onde foi colocada uma estátua de bronze do Imperador
Trajano (mais tarde substituída pela estátua atual de São Pedro do Papa Sixto V
1585-1590 ).
O eixo da coluna é formado por dezoito blocos sobrepostos de mármore.
Cada bloco representa, esculpido em baixo relevo, os episódios da Guerra Daciana
(101-102 e 105 AD), ilustrados por mais de 2.500 imagens.
A infografia que propomos hoje foi publicada pela National Geographic e foi feita
por Fernando Baptista visualmente representa como o monumento foi apresentado no
momento da sua conclusão.

Sobre o autor Fernando Baptista:
Seu trabalho pode ser encontrado em livros, revistas e até museus.
Prêmios recebidos?
Mais de 125.
E uma indicação ao Emmy. Reconhecido por seus pares como um dos cinco
designers infográficos mais influentes dos últimos vinte anos.
Ele atualmente trabalha como editor principal na infografia pela revista
National Geographic.
Fernando Baptista está tendo uma carreira que qualquer jornalista visual só
pode sonhar.
"Tenho uma licenciatura em Belas Artes da Universidade do País Basco, trabalhei
como freelance por vários anos em tudo o que pude encontrar: designer e ilustrador,
design de stands de exposições e set design para teatro, pintura de retratos e murais ...
ao longo de todo Minha vida, eu desenhei os quadrinhos, construí e esculpi todo tipo de
coisas, dos modelos Star Wars, dinossauros, super-heróis ou samurais ... ".
"Em 1993 entrei no jornal El Correo e comecei a aprender sobre infografia, e em
2007 fui chamado a fazer parte do time da revista National Geographic em Washington
DC.
Eu fui professor na Universidade de Navarra e dei palestras e workshops na
Europa, Estados Unidos e América Latina. Em 2012, fui nomeado um dos cinco designers
gráficos mais influentes do mundo nos últimos 20 anos e ganhei mais de 125 prêmios nas
edições do SND, SPD, NH, Best Infographics e Malofiej, incluindo o Peter Sullivan Award,
mais conhecido como "The Pulitzer" de infografia.
Em 2013, fui nomeado para um Emmy para caminhar com os Gigantes na
categoria de "Novas abordagens: Artes, estilo de vida, cultura".
Mas uma carreira tão ilustre não significa que Fernando esteja aprendendo.
"Meu próximo objetivo é continuar aprendendo sobre 3D, usar impressoras 3D no
meu trabalho e o uso dessa tecnologia em animações de stop motion com um conceito de
infografia".
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