
imagens, além da utilização do computador na criação das

peças, dos diversos tipos de impressão, dos papéis diferen-

ciados e dos materiais com os quais é possível trabalhar.

Uma quantidade quase infinita de referências.

Poucos, porém, são capazes de conhecer ou imaginar

o processo pelo qual o design gráfico passou desde o ho-

mem primitivo, com a criação dos primeiros pictogramas,

a base da escrita, ou sua evolução aos ideogramas, e por

aí até que se chegasse aos primeiros pôsteres do final do

século XIX, em que imagem e texto curto bastavam para

transmitir a idéia ou divulgar um produto ou serviço.

O início do design gráfico esteve atrelado à propagan-

da e à divulgação de produtos ou serviços. O profissional do

design ainda não era conhecido pelo termo "designer",

e sim como "artista comercial", uma denominação que

englobava os processos de produção da época, unindo

tipógrafos, profissionais que organizavam textos e davam

instruções para a composição, com ilustradores, que pro-

duziam desenhos ou gráficos e, finalmente os artistas, que

finalizavam os trabalhos com letristas e retocadores.

Até o final do século XIX, os trabalhos produzidos por

esses "artistas comerciais" possuíam composição simplifi-

cada, quase sempre em preto e branco devido às limitações

no processo de impressão tipográfica e as ocasionais im-

pressões de ilustrações por processo xilográfico, sem pro-

fundidade, que utilizavam as técnicas artísticas conhecidas

na época, sem o uso de fotografia, pois não havia tecnologia

para ampliação e reprodução em grande tiragem.

Os grandes nomes do design de pôsteres, no final

do século XIX e início do século XX, foram o francês Jules

Chéret, que desenvolveu um sistema de impressão de três

ou quatro cores -eram desenhos em preto, sobre fundo

de cores esmaecidas e em degradê -, Toulouse-Lautrec,

Edouard Vuillard, o tcheco Alphonse Mucha, o russo

Adolfo Hohestein, que iniciou o design de pôsteres na Itália,

Eugene Grasset e Penfield, que trabalharam na criação dos

pôsteres da revista "Harper's" e, finalmente, Will Bradley,

norte-americano que trabalhou em capas para o Inland

Printer, e Aubrey Beardsley, cuja característica era o uso

de grandes áreas negras para cabelos e trajes em suas

ilustrações, e grandes áreas brancas para dar o contraste,

característico do design gráfico.

A partir disso, surgiram na Alemanha a Bauhaus,

escola alemã de design criada por Walter Groupius e, na

Rússia soviética, o Construtivismo, liderado por artistas

como El Lissitzky e Alexander Rodchenko.

Surgida da necessidade alemã de eliminar o caos pelo

qual passava o país no Pós-Guerra, em 1919, Walter Grou-

pius foi convidado a dirigir uma nova instituição chamada

"Bauhaus", na capital alemã da época, Weimar. A Bauhaus

tinha como objetivo repensar uma nova arquitetura e um

novo conceito de design que fosse acessível a todas as

camadas sociais alemãs, rejeitando os princípios burgueses

e utilizando o expressionismo como a sua linguagem.

A partir daí, a Bauhaus procurou inserir uma forma

bem limpa e pura em todas as coisas que construía, uti-

lizando formas geométricas, cores básicas, geralmente o

preto e o branco, para contrastar com a burguesia da época

que utilizava cores fortes. O seu estilo de design passou a ser

aplicado em prédios, casas, móveis, objetos e em tudo mais

em que fosse possível inserir formas.

O estilo passou a influenciar também arquitetos do

período, não apenas na Alemanha ou da escola Bauhaus,

mas em outros países. Seu estilo "simples" e limpo de dar

forma às coisas rapidamente se espalhou. Dentre os princi-

pais professores da escola na época, destacam-se, além de

Groupius, Lazlo Moholy-Nagy, Kandinsky e Paul Klee.

A escola tentou também influenciar a tipografia da

época, mostrando que as fontes poderiam ser de estilo bem

simples, sem serifa, sem letras maiúsculas e sem formas

muito complexas, com um design moderno e de fácil leitu-

ra. Isso encaixava perfeitamente nos ideais do movimento,

pois facilitaria a leitura e o acesso à informação a todas as

classes sociais, não apenas à burguesia.

Com o crescimento do Partido Nacional Socialista, ou

onhecemos o design gráfico moderno da

forma como ele é utilizado atualmente, através do

uso da tipografia, das aplicações de cores, formas e



Nazista, como se tornou conhecido, um novo conceito de

arte passou a ser incorporado pelos alemães, baseado nos

ideais de beleza e arquitetura grega. Isso afetou diretamen-

te a escola Bauhaus, onde muitos de seus professores e até

mesmo criadores (inclusive Walter Groupius) migraram

para outros países para continuarem seus trabalhos.

Atualmente a Bauhaus é considerada como parte

importantíssima do movimento que gerou o design mo-

derno, marco na história da arte, revolucionando design

e arquitetura, e o movimento vem sendo ensinado em

diversas escolas no mundo inteiro.

Paralelamente à Bauhaus, surgiu o Construtivismo

Russo, movimento que se seguiu à revolução de 1917, em

que o design gráfico se desenvolveu com o objetivo único

de divulgar a propaganda política soviética para o mundo.

Inicialmente, os pôsteres russos eram elaborados a

partir de composições simples, ilustrações sem fotografia

e um grande contraste de cores, principalmente utilizando

vermelho e preto, o primeiro para identificar os movimen-

tos revolucionários, como as bandeiras, por exemplo, e o

outro para reforçar o contraste.

Após esse período, surgiram pôsteres em xilogravura,

utilizados ao longo da Primeira Guerra Mundial, e depois,

assim como acontecia na Alemanha com a Bauhaus,

tornou-se comum a utilização de montagens fotográficas

na produção do design gráfico russo. Destaque para os tra-

balhos de El Lissitzky, designer formado em arquitetura na

Alemanha, onde sofreu influências do design gráfico local,

que tinha como característica trabalhos com justaposição

de elementos, cortes de imagens e grandes contrastes.

Lissitzky trabalhou com design de livros e possuía a crença

de que "as palavras impressas são vistas, não ouvidas" e

que "uma seqüência de páginas faz com que um livro se

pareça com um filme".

Além de Lissitzky, destacaram-se no design gráfico

construtivista, Rodchenko, que trabalhava diretamente

com anúncios, capas de livros e revistas; Gustav Klutsis e

Mikhail Dlugach. A revista "URSS" ajudou no desenvol-

vimento do design construtivista. Criada para divulgar as

idéias socialistas, era elaborada com o que havia de melhor

e utilizava-se dos melhores materiais para sua produção.

Além da Bauhaus e do Construtivismo Russo, outros

movimentos como o De Stijl (O Estilo), surgido nos países

baixos, o design gráfico suíço, francês e principalmente o

italiano, liderado por Erbeto Carboni, Bruno Munari, Max

Huber (designer suíço que produziu muitos de seus traba-

lhos na escola italiana) e Franco Grignani, influenciaram o

design gráfico da maneira como ele é produzido hoje.

A Segunda Guerra Mundial, apesar de toda a destrui-

ção que gerou, teve também uma grande importância para

o design na Europa, na produção de pôsteres de incentivo à

guerra, e também aos Estados Unidos, pois este país conse-

guiu reunir diversos artistas europeus de renome, fugitivos

da guerra em seus países, como França, Suíça, Itália e a

própria Alemanha. Nesse país continuaram seus trabalhos

e, principalmente, a divulgação de suas idéias e estilos.

A partir daí, o design atrelou-se mais diretamente

à tecnologia dos meios de produção e impressão que

facilitaram e deram liberdade de criação aos designers e,

com o uso do design gráfico no "mundo dos negócios",

na década de 70, com os trabalhos de identidade visual

sendo explorados economicamente e o surgimento do

computador, na década de 80, grandes nomes do design

moderno se tornaram ícones do design, como Terry Jones,

que trabalhou na criação da identidade visual da revista

"ID", e Neville Brody, que trabalhou na "The Face".

Todos esses movimentos, designers e estilos, fazem

parte de um pequeno pedaço do que foi, do que se tornou

e do que representa hoje o design gráfico. A complexidade

histórica não pode se limitar a esses detalhes, pois é muito

mais ampla e culturalmente influente do que possa parecer,

fazendo parte da evolução histórica do ser humano e da sua

forma de ver e comunicar-se com o mundo.
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Anúncio

Fonte: Design Gráfico, ano 10, n. 86, p. 52-53, 2005.




