


2 a Alquimia profunda, que

é considerada a verdadeira

Alquimia, não busca

'xatamente a transformação

lê chumbo em ouro. Isso

apenas uma linguagem

mbóíica. O Chumbo

representa a alma humana,

(Jo Ouro é o divino. Logo, a

Btlquimia busca a comunhão

Ido homem com Deus, através

do estudo do mundo em que

vive.

puando Jung começou a estudar

a Alquimia, notou que havia

um grande paralelo entre seu' . •

ptodo clínico com aquilo

que os processos e etapas que

tratados alquimistas apontavam

a transformação do

thumbo em ouro. O processo

l era o mesmo, apenas descrito

fem linguagem diferente.Uma

das coisas que mais chama

a atenção no trabalho da

{psicologia Junguiana e sua

relação com a Alquimia é o

processo de Imaginação Ativa.

Em poucas palavras, é ela que

[ nos ajuda a projetar para o

desconhecido (no caso dos

alquimistas, na matéria) os

conteúdos que estão presos

m nosso inconsciente-(tanto

do inconsciente pessoal quanto

do inconsciente coletivo).

>endo assim, o conhecimento

da matéria, do mundo, e de

,i mesmo, viria através da

observação, compreensão

lê conceituação de todos

•DS processos que foram

wivenciados.

IMas e o que isso tem a ver

l com design, criatividade e

Sonceituação?

Ora, é notável nos dias de hoje

uma grande quantidade de

designers que têm optado por .

um processo de criação-do qual

em um-primeiro momento não

é necessário a definição fechada

de um conceito. O conceito

para alguns se forma durante

o trabalho, enquanto a criação

ocorre. E em alguns outros

casos ainda mais extremos,

o conceito só é formulado

depois da obra estar concluída,

indo diretamente contra as

correntes que estabelecem

como único método "correto"

a conceituação ANTES do uso

das ferramentas. Podemos

considerar esse pensamento

mais usual, da necessidade de

um conceito fundamentado

antes, como um método "pré-

conceitual",'enquanto que

outros designers já se utilizam de

um método "pós-conceitual".

Literalmente falando, é como

se o designer pós-conceitual já

soubesse como seu trabalho será

antes mesmo de começá-lo. Ele '

sente em suas mãos o trabalho

lá: só é preciso passar para a tela

do computador. "Mas o que ele

significa?", é a questão chave, .

pois é ela que trará o conceito.

É como decifrar um enigma,

mas dessa vez, o próprio autor

não compreende sua resposta

de imediato: é necessária uma

reflexão.

Pode-se ter a impressão de

esse método pós-conceitual ser

novo, mas não é. Ele sempre

foi utilizado, principa-lmente

nas Artes. O que acontece é

que em algumas pessoas ele é

mais claro, em outras não. Isso -

não tira o mérito c

apenas demonstra que pesspa

têm métodos diferentes cara

atingirem os mesmos objetivos.

Sentir é importante. Mas no

design, é importante saber, usar

de linguagens para expressar

tal sensação ou sentimento. *

Em outras palavras, para tal

"processo pós-conceitual ser

bem-sucedido, é importante um

estudo muito bem desenvolvido

sobre o objetivo que se deseja

atingir. Porém, o importante

é entender que não é preciso

fechar as opções-para atingi-lo:

pode-se extendê-las, abrir o

leque de significações, criar uma

"obra aberta", e permitir-se a

compreender o próprio trabalho

apenas depois do mesmo estar

concluído. É talvez àtilizar-se do

design como parte do instinto, e

não mais tanto da razão.

Do mesmo modo que

os Alquimistas medievais

compreendiam o mundo e a si

mesmos, e após a veracidade

de tal método ser atestada pela

psicologia Junguiana, podemos

nos considerar como designers

alquimistas, cujo laboratório

é o escritório, os aparelhos

se fundem no computador,

e a imaginação realiza a sua

função: a de dar significado,

de ser criativa e de buscar a

inspiração. Afinal, a imaginação

não conhece limites de tempo,

e o conceito pode sim ter

surgido depois do trabalho ter

sido concluído. Basta saber se o

próprio autor vai ter o repertório

necessário para compreender

sua própria obra. Graduado em Design Gráfico peía PUCPR
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