


Receita de sucesso,- digital com tradicional

Fescher vive uma história de paixão pela ilustração há 20
anos e, mesmo com os recursos tecnológicos de hoje,
não abre mão dos velhos e bons rabiscos nos blocos de
desenho para iniciar uma criação, que só depois será
finalizada no computador.

A paixão pela arte,
desde criança,

direcionou o ilustrador
Marcelo Fescher, 35,
ao mundo da sua atual
profissão, tendo como
principal mentor o artista
plástico Benno Pferscher,
seu pai. Aos l 5 anos ele
conheceu o ilustrador
Joaquim Gomes, que
reconheceu seu talento
e o motivou a investir na
profissão de ilustrador
publicitário. Como não
havia faculdade que
abordava ilustração em
Porto Alegre, se tornou
autodidata, como a
maioria dos ilustradores
do Brasil. Fescher teve
a oportunidade de
vivenciar as transições
tecnológica no mundo
do design. Iniciou sua
carreira na época em
que os computadores
não faziam parte da
rotina dos estúdios de
design - quando as
ilustrações eram feitas
a mão - e chegou a
era digital, podendo
utilizar programas como
Photoshop, Painter e
Ilustrador.

Essa experiência de mesclar o tradicional com
o digital tem gerado resultados positivos. Ele se
tornou conhecido por suas criações hiperrealistas,
obtidas através da mistura de técnicas que
diferenciam o trabalho da sua equipe.

Sua trajetória é bastante interessante e
semelhante a de muitos artistas nacionais.

Você acha que já mudou algo no ensino brasileiro,
tornando desnecessário o estudante interessado
em ilustração procurar cursos fora ou ser
autodidata?

Lamentavelmente não. Ainda sofremos de uma carência
muito grande de cursos de nível acadêmico para formar
ilustradores. A trajetória mais comum é que os jovens
façam vários cursos de desenho ou pintura, quase todos
de curta duração e pouca profundidade técnica. Outros
buscam na literatura algum auxílio e estudam por conta
própria. Na verdade, a maioria dos ilustradores brasileiros
é formada desta maneira, autodidata. Quem opta por um
curso superior, na maioria das vezes, faz isso com o intuito
de possuir um diploma (algo que realmente é muito valioso),
mas na prática tira pouco proveito de um curso que dura 4
ou 5 anos, no qual a ilustração é abordada superficialmente
em um semestre. Os próprios cursos de Artes Plásticas
que deveriam ensinar arte de uma forma mais abrangente
não fazem isto. Não existe espaço para alguém que queira
aprender arte acadêmica. Aconteceu comigo quando, após
ter cursado dois anos na Escola Municipal de Artes de Porto
Alegre, decidi abandonã-ia pois, por incrível que pareça, o
meu desejo de aprender a desenhar não era bem vindo. Eu
queria aprender arte acadêmica, queria fazer desenhos reais,
ou melhor, hiperreais, e a lei na escola era abstrair. Para a
minha surpresa o curso de artes estava indo diretamente
contra os meus objetivos e logo me dei conta de outra coisa,
ilustração no Brasil não era (e ainda não é] considerada uma
forma de arte.
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Corno acha que deveriam ser as escolas, de
forma que sejam formados bons profissionais?

Os alunos teriam que aprender conceitos universais de
arte com o máximo de profundidade passível. Aprender a
compor uma imagem, trabalhar o movimento nela, um profundo
conhecimento de luz e sombra, perspectiva, cores, enfim,
tudo o que é necessário para construir imagens consistentes,
sejam elas reais, hiperreais, artísticas ou mesmo cartoon. Isto
é a base para tudo. Creio que seria indispensável os alunos
aprenderem a utilizar materiais físicos em seus trabalhos,
como tinta acrílica, tinta a óleo, aquarela, bico de pena, pastel
seco, entre outros. Obviamente, seriam necessárias as aulas
para aprender os programas de ilustração digital, porém, para
quem possui uma boa base, esses programas são apenas
mais algumas ferramentas de trabalho. Esta parte, na verdade,
teria que ter boa fluência, em virtude da velocidade em que
se desenvolvem novas tecnologias e programas. Mas se o
ilustrador tiver uma boa base, novos programas jamais serão
um problema.

Gntão, é grande a importância do desenho na
produção de vocêsP

Sim. Vale lembrar que hoje quase 1OQ% das imagens do
nosso estúdio são finalizadas de forma completamente digital,
mas 100% delas iniciam com um esboço a lápis.

Quanto ao tempo em que viveu fora, quais as
maiores diferenças do mercado publicitário da

Áustria para o BrasilP

Na época [1994), as diferenças eram gritantes,
principalmente em relação às novas tecnologias, hoje esta
diferença reduziu muito. Quando lançam alguma novidade lá,
dentro de alguns meses ou até simultaneamente, chegam aqui
também. O que eu acho mais interessante em intercâmbios
com o exterior é a possibilidade que se tem de perceber
como cada cultura aborda um mesmo tema. Isso, ao meu ver,
sempre foi importante e hoje, em tempos de globalização, é
indispensável. Em termos de ilustração é muito importante,
pois a forma como cada cultura representa sua linguagem
visual é única e incomparável.
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Qual das três áreas de atuação (hiperrrealisrno,
artístico e cartoon) é a mais importante para a

sua empresa e com qual você mais se identifica?

Em termos de importância as três áreas se equiparam,
pois o convívio delas sobre o mesmo "teto" é muito saudável
para o nosso dia-a-dia. Quanto à demanda de trabalho, o
hiperreaiismo ainda é o carro chefe do estúdio, é também o
estilo que eu mais identifico, a minha especialidade.

Quais os prazos que as agências, e outros
clientes, costumam programar?

Varia rnuito. Às vezes temos de dois a três dias para
concluir um trabalho, outras vezes duas a três semanas.
Uma coisa é certa, nunca aceitamos um trabalho ern que não
tenhamos tempo hábil para criar uma ilustração de qualidade.

Sua atuação é ainda em Porto Alegre? Ou faz
trabalhos também para outros lugares corno

São Paulo, Rio de Janeiro e até exterior?

Nossa maior carta de clientes é de Porto Alegre, mas
temos ampliado, consideravelmente, a carta de clientes de São
Paulo. Na verdade, temos planos de colocar um atendimento
fixo em São Paulo no próximo ano. Quanto ao exterior, tenho
observado o mercado do nosso vizinho Uruguai, que precisa
muito de trabalhos com linguagem mais arrojada, mas por
enquanto ê só especulação.

Quais os softiuares que costumam usar
mais?

Utilizamos basicamente Photoshop, Painter e liustrator.

Quais recursos mais utilizam em cada um dos
softiuares?

Fazemos uma grande mistura de todos eles, utilizamos as
potencialidades de cada um dos programas para chegar nos
resultados que queremos. O Painter, por exemplo, é excelente
para simularmos diferentes técnicas de pintura, é incomparável.
Psra trabalhos em vetor, usamos o liustrator. Já no Photoshop
as ferramentas utilizadas são tantas que eu não poderia citar
todas, não tem como dizer qual é a mais importante, pois vai
depender da necessidade do momento.

Ern sua opinião, ainda falta alguma ferramenta
para que fiquem perfeitos?

O Painter tem que melhorar muito e questão do
gerenciamento de cores. Já no caso do Photoshop, sempre que
a gente pensa que o programa não pode melhorar ainda mais,
vern uma nova versão para nos encantar.
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Qual deles escolheria, se tivesse que fazer a

O bom e velho Photoshop!

MSjfe Já tentou trabalhar com algum programa 3DP

Ainda não. Mas está nos nossos planos começar a fazer
ilustrações 3D até o fim deste ano.

Já fez animação?

Interessante a pergunta, pois estamos produzindo nossa
primeira animação. Não posso falar muito sobre o projeto, pois
está em fase de produção. Posso dizer que vai ser um VT de
15" e que para •a animação estamos utilizando o programa After
Effects.

Conte-nos corno é o processo produtivo de um
projeto, desde o InícioP Quais são as etapas?

Após o briefing inicial recebido do cliente, é decidido qual
a equipe que irá executar o trabalho. No caso de um projeto
pequeno, apenas um ilustrador faz o trabalho, mas no caso de
projetos maiores, existe toda uma equipe envolvida. Inicialmente
nos reunimos para discutir sobre os melhores caminhos a
serem tomados. Avaliamos a necessidade de referências
fotográficas, no caso do hiperrealismo as referências são
extremamente importantes, pois vamos gerar uma imagem
repleta de detalhes. Fazemos uma busca em nosso banco de
imagens e caso não tenhamos boas referências, produzimos
fotos do objeto desejado nos mais diferentes ângulos possíveis
(temos um estúdio fotográfico só para isso). Tendo em mãos
todo o material necessário para começar a ilustrar, partimos
para os estudos a lápis da imagem. Na maior parte das vezes,
fazemos um esboço e este é encaminhado ao cliente para
a aprovação. Se não for aprovado, fazemos outro esboço (a
ilustração só começa a ser finalizada quando recebemos um ok
do cliente quanto ao esboço). Após esta aprovação, partimos
para a coloração da ilustração. Inicialmente criamos as
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máscaras estruturais de cada área da imagem, posteriormente
começamos a colocar os volumes e texturas até chegar ao
resultado final. Quando o trabalho está pranto, o avaliamos
novamente como um todo, e se percebermos a necessidade de
mais algum ajuste, fazemos. Então, enviamos a imagem para a
aprovação final do cliente.

Qual acredita ter sido seu melhor trabalho?

Não acredito em melhores trabalhos. Quem ilustra sabe
disto. Você acaba de fazer uma ilustração e uma semana depois
já acha que ela podia ter ficado melhor. Na verdade isto é um
ótimo sinal, pois denota que estamos constantemente evoluindo.

Quais são os planos da sua empresa para o
futuro? Onde querem chegar?

Estamos em plena fase de expansão, mas sempre com
os pés no chão. Para este ano, a principal mudança vai ser a
abertura do nosso núcleo de animação, que será oficialmente
em março. Pretendemos também dedicar mais ao mercado de
São Paulo, até mesmo porque iremos abrir urn escritório lá em
2O08. Fora isto, pretendemos, antes de mais nada, continuar a
produzir ilustrações que nos tragam prazer no dia-a-dia.

Eu sou um apaixonado por imagens, não necessariamente
pelas que eu produzo, mas por ilustrações em geral, é
extremamente prazeroso para mim estar em um ambiente que
produz tantas imagens de excelente qualidade.

O que faz um ilustrador para se divertir?

Ilustra! [risos).
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Text Box
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