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Inicialmente disponíveis em 1985, as primeiras fontes desenhadas por Licko -

Emperor, Universal, Oakland e Emigre - exploraram as oportunidades dadas

pela nova tecnologia das telas bitmap de resolução grosseira e impressoras

matriciais para criar o que agora chamamos de fontes pixeladas ou "Flash™".

Hoje achamos seus contornos serrilhados rudimentares, mas eles foram

acréscimos bem-vindos para o que era um universo bastante limitado naquela

época. O objetivo de Licko era moldar a tecnologia ao desenho das fontes

tradicionais, o que criou belos resultados.

VanderLans utilizou as novas fontes na tipografia da revista e elas logo se tor-

naram populares, atraindo compradores - o que levou VanderLans e Licko a

concluírem que eles poderiam funcionar como uma oficina de fontes digitais e

ter lucro com as vendas das mesmas. Com o fluxo corrente de novas letras de-

senhadas por Licko e outros designers, a revista tornou-se uma vitrine para

idéias e um parque de diversões para o design gráfico.

No alto da página, Rudy VanderLans ao lado da coleção completa da revista Emigre. Ao fundo, sob o

texto, exemplos da fonte digital Emigre, uma das primeiras desenhadas por Zuzana Licko, criada ini-

cialmente como fonte bitmap - para ser usada somente na tela de computador, a 72dpi - antes do

surgimento das fontes de alta resolução para impressão
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Nesta página, capas de Emigre no formato tablóide 285 x 425 mm. £m sentido horário: edição n. 1 (1984), que mostra a perspectiva dos profis-

sionais que vivem ou viveram fora do seu país de origem e sua contribuição às duas culturas; edição n. 11 (1989], que aborda questões ligadas

às mudanças no mundo do design gráfico provocadas a partir do lançamento do computador Macintosh; edição n. 30 (1994), que discute o ensaio

"O Culto do Feio", de Steven Heller; edição n. 14 (1990), que aborda questões de design gráfico através do olhar de designers suíços de destaque
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Acima, edições 46 [1998] e 42 (1997): a primeira trata de fanzines e designers que criam as próprias publicações, enquanto a segunda discute

a influência do custo e da tiragem no alcance da revista - a partir desta edição, a Emigre abriu espaço para anunciantes e passou a ser gratuita

para o público formador de opinião. Abaixo, capa e páginas internas da edição n. 49 (1999), que republicou o "First Things First", um manifesto aos

designers, com artigos e entrevistas de vários críticos da cultura de consumo, como Kalle Lasn e Chris Dixon, respectivamente editor e diretor

de arte da revista Adbusters





Acima, trecho de conto de John Fonte, de 1939, reeditado pela Emigre Graphics em 2001 na fonte Dalliance (2000), design Frartk Heine. No

pé da página, Template Gothic (c.1990], design Barry Deck, outro exemplo de fonte do catálogo da Emigre que se tornou bastante popular.

Na página ao lado, ao fundo, exemplo da fonte MatrixScript (c.1992), design Zuzana Licko

Combinando teoria e prática, a revista tornou-se ura veí-

culo para exibir novas fontes (trocadas constantemente]

em textos que desafiaram as bases do design gráfico. Os

anos de 1980 e 1990 foram tempos férteis e turbulentos

para o design. O impacto causado pela introdução do

computador pessoal e das impressoras domésticas reor-

ganizou a prática do design de uma forma nunca vista

desde a vanguarda histórica dos anos de 1920: de re-

pente, qualquer pessoa com um computador e uma im-

pressora poderia se tornar um designer gráfico! A tec-

nologia libertou o design gráfico dos limites da escala,

do grid ortogonal e facilitou a manipulação das ima-

gens. O computador permitiu transparência, sobreposi-

ção de camadas e, em geral, uma sede por experimen-

tação. Mas design e divertimento são trabalhos sérios e

muitas questões deveriam ser discutidas. O que era

essa coisa chamada "design gráfico" que requeria tanto

decoro? Quando o design gráfico acontece? Por que ele

tem a aparência que tem? Como alguém pode definir

"beleza"? Qual a importância dos diferentes modos de

exercê-lo? Como o design gráfico pode resistir à mera

função de "empacotar" a informação e vir a participar

ativamente em análises críticas? Emigre não procurou

responder perguntas, mas provocar uma resposta: as-

sim como orgulhosamente proclamava em suas primei-

ras edições, era "uma revista que ignorava fronteiras".

O fato que Emigre estava escrevendo novas "regras"

tanto quanto estava quebrando as antigas atraiu seus

leitores. Cada edição era única. Em suas páginas, en-

contravam-se debates sobre legibilidade, feiúra, experi-

mentação e os papéis da teoria, história e crítica, edu-

cação, design, arte, tecnologia e autoria, para nomear

apenas alguns dos tópicos abordados. Emigre era a re-

belde nas bancas de revista. Uma linha comum por trás
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Acima, fonte Blue Eye Shadow (c.1995), da família Apollo Program, criada por Elliott Peter Earls. No pé da página, a fonte Filosofia na versão unicase,

com uma única altura para todos os caracteres - que normalmente seriam diferenciados em caixa alta e caixa baixa. Com a transformação da Emigre

em uma revista cada vez mais teórica, Zuzana Licko sentiu a necessidade de tipos que permitissem boa leitura em textos longos. Na fonte Filosofia

(c.1996], Licko fez uma interpretação pessoal da Bodoni, com menos contraste entre as hastes para facilitar a leitura em corpos pequenos

da direção editorial de VanderLans foi sua disposição

para publicar as vozes de "jovens indignados" que esta-

vam descontentes com o "status quo". Esses escritores

eram normalmente jovens designers, estudantes e pro-

fessores recém-saídos da escola, que estavam desiludi-

dos com o domínio da ortodoxia mantida por uma velha

guarda conservadora e defensiva. De fato, diversas das

primeiras edições foram devotadas ao trabalho de estu-

dantes de duas escolas que se tornariam conhecidas por

seu caráter experimental: Cranbrook Academy of Art,

em Detroit; e Califórnia Institute of the Arts, em Los An-

geles. Até hoje, o compromisso de VanderLans de apos-

tar em vozes desconhecidas do design gráfico é sem pa-

ralelo no mercado editorial.

Com a revista Emigre, os leitores não eram apenas ca-

tivados pelo conteúdo teórico e crítico, freqüentemente

provocativo, mas puderam também vivenciar os textos

de uma forma imediata: eles seguravam um trabalho

de design gráfico na palma de suas mãos. Os layouts

eram audaciosos, autorais e altamente não-ortodoxos,

em face do design sério do modernismo corporativo

dos anos 1970 e 1980. Emigre não somente pregou um

sistema de valores de experimentação radical como

também o praticou. Sua disposição para desafiar a tra-

dição preparou o caminho para designers como David

Carson e a revista Ray Gun popularizarem uma sofisti-

cação visual que se tornaria conhecida como estética

"desconstruída" no design gráfico e, no fim, o caminho

que ela havia forjado não era mais "radical", mas cons-

tituía uma tendência.

Em constante evolução, a partir da edição 33, a revis-

ta teve seu tamanho reduzido de um enorme tablóide

de 285 x 425 mm para um formato mais convencional

de 216 x 280 mm e o conteúdo tornou-se mais auto-'
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Acima, à esquerda, fonte Hipnopaedia (c.1997), composta por símbolos criados a partir da repetição e rotação de letras do catálogo da Emigre:

os caracteres podem ser agrupadas criando estampas; design Zuzana Licko. Na seqüência, capa da Emigre n. 24 (1992), que comenta as bastidores

da famosa revista Ray Gun, feita pelo designer gráfico David Carson. Abaixo, no fundo do texto, outro exemplo da fonte Modula e, no pé da página,

exemplo de "flourishes" da fonte Dalliance. Esses floreios podem ser combinados de várias maneiras e também ligados ao início ou final de letras.

Na página ao lado, a fonte Keedy Sons (c.1989), design Jeffery Keedy para a Emigre

reflexivo. Durante essa fase, teoria e crítica tornaram-

se mais proeminentes. Isso, por sua vez, foi seguido

por um número de edições que incluíram CDs do selo

de música da Emigre e, finalmente, uma nova redução

do formato para um livro de bolso, fortemente textual.

Dentro das páginas havia escritos de críticos emergen-

tes e designers incluindo Lorraine Wild, Andrew Blau-

velt, Kali .Nikitas, Anne Burdick, Jeffrey Keedy, Denise

Gonzales Crisp, Diane Gromala, Kathy McCoy, Louise

Sandhaus, Kenneth Fitzgerald e muitos outros. Rudy

também desenvolveu um estilo de entrevistar que pare-

cia casual para o leitor, mas era cuidadosamente criado

para enfatizar linhas de pensamento que poderiam pas-

sar desapercebidas para um editor menos atento. As

entrevistas incluem nomes como Ed Fella, David Car-

son, Steven Heller e Nick Bell.

Ironicamente, talvez o sucesso da Emigre em difundir

teoria e crítica tenha contribuído para o fechamento da

revista. A presença da internet e o fato de todo web blog

ser capaz de dar vazão à crítica, ou mais corretamente,

"opinião comum" - não importa quão banal e secundá-

ria -, fez a escrita coletiva de Emigre parecer, para al-

guns, acadêmica e de difícil compreensão. Então depois

de 21 anos, a revista Emigre chegou ao fim. Mas Emi-

gre, a empresa de design, continua: Rudy VanderLans é

também um talentoso fotógrafo e Zuzana Licko conti-

nua a produzir fontes originais. Estamos todos esperan-

do para ver até onde eles levarão o design gráfico.

David Cabianca ensina design gráfico na York University em Toronto.

Canadá. Ele recebeu títulos da University of Reading, Cranbrook Academy

of Art e a Master of Architecture da Princeton University
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KEEDY-SANS

Text Box
Fonte: Arc Design, n.49, p.62-69, ago./set. 2006.




