
O processo de criação do website co-

meçou em dezembro de 2004, período

em que os designers contestavam ainda

a própria existência do portal. Mas a si-

nergia entre as propostas da agência e o

conceito delineado pelos Campanas mo-

tivou o início dos trabalhos, que partiram

da idéia de promover uma imersão no

processo criativo da dupla.

"O que eles nos pediram foi um site

sem começo, nem meio, nem fim. Não

queriam passar uma fórmula, mas des-

pertar o interesse pelas potencialidades

criativas", explica o diretor de criação da

F/Nazca, Fábio Simões. Em vez de um

catálogo digital, com a descrição deta-

lhada ou qualquer critério racional de

ordenação das peças dos designers, a

agência criou um passeio, a exploração

intuitiva e sensorial de 15 objetos sele-

cionados pelos Campanas.

"Fernando e Humberto nos conduzi-

ram em uma caminhada pelas redonde-

zas do seu estúdio, apontando persona-

gens, objetos e cenários que serviram de

inspiração aos seus trabalhos. Eles têm, >



1, 2 e 6
Exemplos das diferentes assinaturas do

nome Campanas, desenhadas a partir
de materiais e técnicas de manipulação

adotadas pelos designers

3, 4 e 5
Na página de entrada no site, diferentes

assinaturas combinadas a diversos panos
de fundo preenchem quase a totalidade da

tela de visualização. As combinações se
alternam a cada 15 segundos

Mapa do site: singelos menus de acesso
à visualização dos produtos se distribuem

aleatoriamente sobre um esboço das
ruas vizinhas do estúdio dos designers
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de fato, um imenso talento no olhar", rela-

ta Simões. Assim se estruturou o trabalho

da agência, que, a cada peça, procurou

fazer uma regressão à idéia inicial de cria-

ção. Os profissionais envolvidos na con-

cepção e produção do site repetiram inú-

meras vezes o passeio inicial percorrido

com os Campanas, buscando referências.

O resultado é um site que, com dife-

rentes recursos visuais e sonoros, desen-

volve-se em quadros seqüenciais. Um a

um, eles preenchem quase a totalidade da

tela de visualização, descontando-se o pe-

queno requadro preto, com histórias inte-

ressantes e lúdicas sobre os objetos. "Elas

foram criadas com absoluta liberdade pela

agência", enfatiza Simões.

A partir da página inicial, marcada

pelo fundo preto e pelos nomes dos de-

signers discretamente escritos em fon-

tes com escalas de cinza, entra-se em

uma espécie de zona de transição. Ela é

constituída pela combinação de diferen-

tes traçados da assinatura Campanas e

Com recursos diversos, as páginas que tratam dos

1 e2
Quadros da animação
que fala sobre a criação
da cadeira Banquete,
constituída por bichinhos
de pelúcia

Algumas peças, como
a série Blow-Up, são
apresentadas em vídeos
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objetos escolhidos incentivam a exploração do portal

variados panos de fundo, inspirados em

materiais, cores e cenários que envol-

vem o trabalho da dupla. A fatura ma-

nual da escrita procura criar um vínculo

com a linguagem de criação de Fernan-

do e Humberto. Assim, tem-se a fonte

tipográfica conformada por pedaços de

madeira, por linhas entrecruzadas, por

hastes rígidas ou ainda pela pintura com

spray, sobreposta a cenários como o es-

boço de uma menina que pula corda e o

detalhe da madeira MDF, entre outros.

A seguir vem o mapa de acesso do

site, constituído por singelo traçado das >

1 , 2 e 3
Exemplo dos diversos recursos criativos

utilizados para expor os objetos. A
cadeira Favela aparece em imagem

referencial ao universo das favelas, em
foto de catálogo e na visualização de

slides que mostram sua participação na
mm Cologne, de 2004
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ruas vizinhas do estúdio, desenhado sob

a distribuição aparentemente aleató-

ria dos menus de visualização de cada

peça. A simplicidade visual desses me-

nus, configurados por retângulos pretos,

faz com que eles se integrem à lingua-

gem do próprio site. "Essas páginas ini-

ciais funcionam como um respiro, uma

espécie de descompressão, para a en-

trada no portal", explica Simões, referin-

do-se ao contraste com a extrema rique-

za visual que se segue.

Assim, seja através de belas fotografias

(algumas retiradas de catálogos), de ani-

mações, de vídeos ou ainda da trilha sono-

ra criada por André Abujamra, as páginas

que tratam individualmente de cada um

dos 15 objetos selecionados têm concep-

ção e recursos que estimulam a prolonga-

da exploração do portal.

A apresentação da cadeira Banquete,

por exemplo, apóia-se em animação com

linguagem artesanal, em que se sobre-

põem a transcrição de um relato sobre os

bichinhos de pelúcia, a dinâmica de uma

cidade e a aparição da peça em diversos

contextos. Já na seção dedicada à sandá-

lia Melissa, o desenho infantil da ilustração

se define tanto pelo uso de cores intensas

e contrastantes quanto pela interação com

o espectador, que pode traçar o contorno

do sapato como em um livro de desenho.

Novas seções estão previstas para en-

trar no ar em poucas semanas, como as

que abordarão a agenda dos designers,

notícias sobre novos objetos e exposi-

ções. A equipe de criação da F/Nazca foi

composta por Fábio Fernandes, Fábio Si-

mões, Lúcio Rufo, Eduardo Foresti, Maria-

na Bukvic e Fernando Santos, além dos

programadores Paulo Pacheco e Leonar-

do Barbosa, da produção de Ana Ramos,

Alexandre Bessa e Paula Obata e do pla-

nejamento de Fernand Alphen. O endere-

ço do site é www.campanas.com.br. (Por

Evelise Grunow)

1, 2 e 3
Seqüência da animação da
cadeira Vermelha, formada pelo
entrelaçamento de cordas
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Text Box
Fonte: Projeto Design, p. 74-78, mar. 2006.




