
Acima, instalação "Believe"na entrada da exposição, design EdAnnik. Na página ao lado, Fontes "Draylon/Nylon", design

de Jonathan Barnbrook, Londres, 1997. O design tipográfico como comentário histórico-cultural. O Nylon baseia-se nos

formatos de letra presentes nas pinturas dos séculos XIII-XVI, cujas formas têm pouco a ver com o ideal clássico. O Dray-

lon é um conjunto de caracteres mais contido, baseado nos formatos de letra dos séculos XVII-XVIII. Imagem de fundo: tre-

cho de Lifecycles, design Erík Adigard/M-A-D, 2004. Esse ensaio visual expressa a interdependência das forças que mol-

dam nosso modo de vida: afetamos e somos afetados pela mídia, por finanças, política, educação, crimes, guerra, etc.







Acima, à esquerda e no centro, "The Bubble Project", de Jl Lee: "Imprimi 30 mil adesivos em forma de balãozinho de histórias em quadrinhos. Saio

pelas ruas de N.York e os coloco sobre os cartazes de propaganda. As pessoas os preenchem e eu volto para tirar fotos dos resultados. É uma

maneira de transformar a propaganda chata e ofensiva que invade cada vez mais o espaço público em uma diversão criativa. O monólogo corpo-

rativo é instantaneamente transformado em diálogo público", comenta o designer. Na seqüência, "London Underground Map", de Harry Beck,

1933. Inspirado no desenho dos esquemas dos circuitos elétricos, Beck desenhou, em 1933, um novo mapa do metrô de Londres. Constituíram

características inovadoras o abandono da precisão geográfica e a representação das linhas apenas como retas horizontais, verticais ou diago-

nais. O mapa rapidamente tornou-se um clássico do design por sua clareza e facilidade de utilização

Mal acaba de ser concebida, a informação é interpretada,

tornando-se, assim, subjetiva. Até mesma as símbolos

mais "objetivas" — as letras — podem tornar-se ícnoes

culturais de direita própria, quando concebidas com uma

intenção cultural específica. Do mesmo modo. uma ima-

gética aparentemente neutra, como a dos painéis de si-

nalização das ruas. poderá fundamentar-se visualmente

na história e identidade culturais do meio ambiente. A se-

ção "Informa" mostra um amplo leque de designers que

utilizam as linguagens visuais do design de informação:

gráficos, diagramas, pictogramas. etc. A mensagem prin-

cipal desses trabalhas, porém, não é necessariamente a

informação, mas o modo cama ela foi estruturada en-

quanto expressão cultural

Abaixo, adesivos criados por True em 1994, um projeto de iniciativa própria para o metrô de N. York. Concebidos para copiar cuidadosamente os

formatos da sinalética convencional da Metropolitan Transit Authority, esses adesivos foram aplicados nos vagões do metrô por toda a cidade.

Uma crítica poética ao design de informação sinalética. Na página ao lado, alfabeto "Linear Konstrukt", de Max Kisman, para a revista de tipo-

gráfica experimental Fuse #2 [1991], editada por Jon Wozencraft e Neville Brody e publicada por Fontshop International, Alemanha. Constitui um

comentário à funcionalidade da má legibilidade: brincando com referências formais ao grafite e aos subcódigos culturais urbanos, resume si-

multaneamente todas as relações culturais em cinco palavras-chave: Informação, Comunicação, Modificação, Reconhecimento, Identificação. O

termo central neste ensaio visual conciso sobre a linguagem é: "Merge" (fundir)



Acima, "Azulejos Media" (Engage Tilewall), de Erik Adigard, 2005. Os azulejos são um processo tradicional utilizado em Portugal para adornar pa-

redes com padrões decorativos e com imagens comemorativas. Nas cidades de hoje, essas decorações são desafiadas por grafite, pinturas a

spray e cartazes ilegais. As duas formas, muitas vezes antagônicas, foram aliadas em "azulejos media" - expressões gráficas de baixa resolu-

ção, como as que tantas vezes encontramos na internet, efetuadas por designers e estudantes de design e, em seguida, impressas digitalmente

sobre o velho suporte português, o azulejo. "Essa instalação é formada por 251 azulejos de 10 X 10 centímetros, montados sobre uma parede

cinza. Os desenhos são de Erik Adigard e de 78 designers dos quatro continentes. "Pedi para expressarem suas preocupações e opiniões sobre

as relações internacionais. Elas poderiam ser emocionais, culturais, ecológicas, etc. Enfim, concebi um sistema de mosaicos que podem escrever

qualquer palavra", afirma o designer. Abaixo, "Turn the Tide", 1999, de John Langdon. Resumindo a essência de Catalysts, Langdon comento o

potencial oculto de um logotipo muito conhecido, a marca norte-americana de detergente Tide

Um bom design não é uma resposta neutra ã solicitação

de um cliente; é essencialmente uma crítica ao conteúdo

para D qual foi produzido. Na seção "Compromete-te" são

mostradas peças de design que exprimem essa posição

crítica. São trabalhos que tecem comentários sobre a

cultura e a sociedade, recorrendo às imagens e aos có-

digos visuais que os designers desenvolveram. Também a

cultura popular expressa-se cada vez mais pelos códigos

gráficos. A maneira mais direta de comunicar nosso com-

prometimento para com o mundo é mobilizar as suas

linguagens gráficas nativas — todas as pessoas podem,

então, conceber e publicar as suas próprias mensagens

No alto da página ao lado, "iRaq", design anônimo. A série de pôste-

res iRaq apropria-se da campanha iPod, substituindo as silhuetas

de jovens dançando pelas imagens de prisioneiros iraquianos sen-

do torturados. O designer colocou esses pôsteres entre os da iPod,

o que ocasionou um efeito surpreendente e poderoso. Essa série de

pôsteres foi espalhada por toda Los Angeles em 2004. À direita,

pôster anuncia um evento teatral no Stadsschouwburg, Amsterdã;

design Hans Meiboom, 2005. Q debate sobre os ideais entre o co-

munismo e o consumismo encontra-se claramente resumido na fu-

são de dois ícones opostos, Che Guevara e Mickey Mouse. No pé da

página, dois pôsteres criados pelo designer Chaz Maviyane-Davies,

durante a campanha eleitoral em seu país natal, o Zimbábue, numa

tentativa de ajudar a evitar a reeleição do ditador Robert Mugabe.

Os pôsteres citam ditados zimbabuenses e recorrem à imagética

popular para estimular os eleitores a levantarem a voz





Comunicação é sinônima de sedução. Uma peça de design

gráfica raramente comunica uma informação de forma

neutra; ela tenta seduzir-nos a ler a mensagem e a

reagir positivamente ao seu conteúdo.

Mas a sedução pode não se limitar a dizer "compra-me,

por favor". As peças de design na seção "Seduz" con-

quistam o público ao abordá-lo como leitor inteligente

de informação cultural. Ao despertarem as preocupações

sociais do seu pública, ao desafiarem os poderes asso-

ciativos, ao contrariarem preconceitos, os designers

atuam como catalisadores culturais. Além da mensagem

que transporta, o design seduz-nos a relacioná-la com

as nossas próprias cultura e sociedade, ajudando-nos,

desse modo, a criar uma ponte entre n conteúdo das

mensagens e nós próprios

À direita, ilustração criada por Stefan

Sagmeister, 2003. A linguagem pode

ser uma arma, é o que diz o revólver de

Sagmeister feito com o entrelinhamento tipográfico e uma

apóstrofe. "Este pôster foi parte de uma série de sinais de

pontuação, em que cada sinal foi celebrado em um pôster criado

por um designer diferente. Acabamos ficando com a apóstrofe, cuja

tarefa é eliminar uma letra, por isso a arma", explica o designer.

À esquerda, pôster da Lonsdale, criado em 2004. A tradicional empre-

sa de vestuário esportivo, sediada em Londres, é cada vez mais asso-

ciada, na Holanda e na Alemanha, à cultura da juventude neofascista.

Numa tentativa de salvar a marca de ficar exclusivamente ligada os

ideologias racistas e xenófobas, a Lonsdale contra-ataca com uma

campanha colorida



Acima, cartaz gigante financiado pela Adbusters em que se recorre a

uma afirmação do falecido Tibor Kalman para lembrar os 3 mil designers

gráficos norte-americanos presentes no congresso bienal da AIGA,

em Las Vegas, de que devem "manter distância das empresas que

querem que eles mintam por elas"; design Jonathan Barnbrook, 1999

Oliviero Toscani e Luciano Benetton desenvolveram nas suas cam-

panhas não só uma estratégia de marketing, mas essencialmente

um programa para a marca: o confronto entre o bem e o mal, o céu

e a terra, à semelhança dos manifestos pictóricos do catolicismo

na época medieval. Com as campanhas da Benetton, Toscani revo-

lucionou não só o design da comunicação em si, mas a forma como

a publicidade pode ser usada, introduzindo o elemento da sedução

através do compromisso das marcas com preocupações e proble-

mas comuns partilhados por todos. À direita, no alto, a imagem

clássica que mudou o caráter da publicidade, na campanha de

1992. A fotografia, de autoria de Thérèse Frare, em que a figura

David Kirby, ativista da AIDS, rodeado pela família em seu leito de

morte, revolucionou o "estilo de campanha contextual" utilizado

por Toscani. Na seqüência, cartaz Arame Farpado, de 1995. No pé

da página, Soldado Bósnio, 1994: as roupas manchadas do solda-

do Marinko Gagro, morto durante a guerra civil na antiga Iugoslá-

via, foram enviadas para a Benetton por seu pai, com uma carta

que dizia: "Eu, Gojiko Gagro, pai do falecido Marinko, quero que

tudo o que tenha restado do meu filho seja usado para promover a

paz e acabar com a guerra". Esta frase foi impressa, não traduzida,

no topo do outdoor, transformando-o em um símbolo contra as atro-

cidades e um elemento crítico à fraca e tardia resposta do Ocidente
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