


-~> Projetos extragrandes pedem designers visionários e
audaciosos. Lidar com os problemas causados pela conversão
de grandes escalas e ao mesmo tempo manter a confiança em
seu processo criativo é um grande teste de coragem. Quando o
trabalho consiste em decorar a fachada de um shopping center
ou a fuselagem de um avião, a empolgação durante a fase inicial
de criação acaba encoberta pelo medo de errar.

Quando uma peça excede as dimensões tradicionais
de uma ilustração, ela absorve características e implicações de
outras disciplinas como arquitetura, design de interiores, obra
pública e planejamento urbano. O artista dá de cara com uma
série de novas considerações bem diferentes das enfrentadas
em seu dia-a-dia. O modo com que eles reagem a esse desafio
é o que determinará o sucesso ou a falha do projeto.

Harry Pearce, sócio da agência internacional de design
Pentagram, empolga-se ao descrever como é estar envolvido em
um mega projeto:"Briefings de mega projetos são muito raros!
Trabalhos desse tipo são vistos como uma grande chance de se
ganhar prestígio no mercado. É o equivalente comercial do grito,
em vez de simplesmente dizer." Quando mais alto você fala algo,
mais pessoas irão ouvir o que é proclamado. O mesmo vale para

o tamanho da mídia na qual você trabalha. Um prédio é avistado por mais pessoas ao
mesmo tempo do que uma ilustração. Isso confirma a necessidade de se ter designers
corajosos em mega projetos.

O modo com que a comunicação gráfica se relaciona com a arquitetura é
muito importante: a falta de harmonia entre as duas pode ter um efeito catastrófico
sobre uma obra. "O design gráfico torna-se uma parte da estrutura da construção -
como quando é sua superfície, por exemplo", explica Harry, que fez o design para as
janelas do Dana Centre, parte do Museu de Ciências de Londres.

Designers envolvidos em projetos dessa escala precisam pensar
sempre no impacto que suas criações causarão nos
observadores. Imagine uma matriz 3D de 624 pixels em forma de
globos ocupando oito andares, suspensa no espaço. É exatamente
o que Daniel Hirschmann e seus colegas do estúdio britânico
Jason BrugesStudio criaram para a empresa de advocacia
AUen&Overy. Se você não gosta do cartão de visitas de alguém,
pode colocá-lo numa gaveta e se esquecer dele. Se o anúncio de
uma revista não agrada você, é só virar a página. Entretanto,
quando um projeto é gigante, é praticamente impossível ignorá-lo.

"A relação entre o contexto e o design em si é muito mais
importante do que o tamanho de um trabalho"observa Daniel. ->
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- -> Quanto maior um item, maior seu contexto e, portanto, mais
elementos precisarão ser consideradas pelo designer.
Conseqüentemente, haverá sempre um quê de incerteza até a
finalização do projeto. Isso pode resultar em uma surpresa
agradável quando as coisas dão certo. "Vimos projetos
suficientes para perceber que o resultado final é bem mais
impressionante do que qualquer renderização ou protótipo",
conta Daniel. A responsabilidade do designer é tão grande
quanto o tamanho de sua área de trabalho. O cliente não irá
simplesmente dizer que não gostou do resultado depois que
você pintar as paredes do escritório dele.

Superar a diferença que existe entre planejamento
(modelos, visualizações e por aí vai) e o objeto físico final
depende dos instintos do artista e de sua imaginação. A
satisfação pode ser enorme: "A incerteza muitas vezes se
transforma em empolgação", conta Harry."Ver que sua intuição
estava certa compensa todo o esforço."

Ter muitas incertezas com relação a um projeto pode
levar não à empolgação, mas ao terror. "Parte da empolgação é
resultado da antecipação do produto final", concorda Alvin Tan,
designer do estúdio :phunk, de Cingapura. O segredo para
espantar o medo é estar do lado certo da equação: atingir o
equilíbrio entre as habilidades de design requeridas e os
instrumentos tecnológicos de criação disponíveis para o projeto.

Quando a ilustradora britânica Tânia Willis recebeu um briefing
da companhia aérea chinesa Dragonair, ela nunca havia
participado de um mega projeto. O briefing da Dragonair
consistia na criação de uma ilustração para um Airbus
comemorativo do aniversário de 20 anos da rota Pequim-Hong-
Kong.Tânia confiou em suas habilidades e aceitou a proposta
de trabalhar em uma área de trabalho gigante.

Com um histórico comum de trabalhos de impressão,
a designer começou a trabalhar nos elementos ilustrativos de
uma das asas do avião. "Levei um bom tempo para perceber que
a asa possui uma curvatura que não permitiria a visibilidade de
alguns elementos", lembra. O melhor momento do projeto, de
acordo com Tânia, foi quando a Dragonair a levou paraToulouse,
na França, onde uma aeronave decorada com os contornos do
primeiro protótipo da artista a esperava. Foi só a partir daí que
ela realmente compreendeu a magnitude do projeto em que estava participando.

Quando você trabalha em mega designs, cada trabalho é único. Na maioria das
vezes, haverá apenas um exemplar do projeto. Designers acostumados a trabalhar
com grandes escalas sabem dos inúmeros problemas que o sistema pode causar. O
detalhe de uma peça pode ficar muito ou pouco destacado, por exemplo. O artista
pode utilizar modelos físicos, montagens de Photoshop e renderizações 3D para
visualizar o trabalho, porém, o risco de erro só termina quando o produto final é
fabricado. Quanto mais disciplinas envolvidas, mais detalhes e complicações terão ->
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Design gigante

A grande escala dá ao designer a chance de fazer uma
verdadeira intervenção. É a concretização do design fazendo do
mundo um lugar melhor por meio da alteração direta de um
ambiente natural. A filial chinesa do mega estúdio de design e
arquiteturaSkidmore, Owinsand Merril (SOM), responde pela
decoração do JianianhuaCenter em Chongqing, na China.

O trabalho deles cobre os 6.643 metros quadrados de toda a fachada do prédio. Nada
na vizinhança conseguirá impressionar mais do que essa construção.

A revista de arte espanhola ROJO recentemente pediu a diversos artistas e
designers que criassem trabalhos artísticos em 43 outdoors da destilaria J&B Whiskey
que seriam espalhados por Barcelona, na Espanha. O projeto explorou a relação entre
a arte pública e a publicidade.

David Ouiles Guilló, diretor criativo da ROJO, vê o relacionamento entre arte e
comércio de forma muito clara. "Marcas multinacionais como a J&B são os mecenas
renascentistas de hoje." Elas agem como verdadeiros patrocinadores da grande arte.
Sem a união entre publicidade e designers, seria praticamente impossível qualquer
tentativa de implementação de um mega projeto de design. "Qualquer grande design

de forte impacto visual tem o potencial de
se transformar em algo público,

Qualquer<
forte impacto visual tem
se transformar em algo

artístico.

puramente artístico", acredita Sara
Oakley, do Studio Output.

As intervenções de mega designs por
todo o mundo são cada vez mais
inovadoras. O evento britânico de cinco
dias Light Up Bristol, por exemplo, usou
em sua última edição um dos projetores
mais poderosos do mundo para exibir
animações e motion graphics de mais de
120 metros em diversos edifícios da
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cidade. A celebração do festival, organizada pela Bristol Media e pelo West
of England Design Forum, foi coordenada por Mike Bennett, da agência
digitai E3 Media. Fez tanto sucesso que será repetida em 2008.

Gráficos gigantes para eventos de música ao vivo são
especialidade do estúdio United Visual Artists. "Gostamos de primeiro
imaginar o resultado final e depois pensar no design de trás para frente,
criando os elementos com materiais que possam ser transportados com
facilidade para a tela de exibição.Todo o palco é uma grande tela para nós'',
conta Matt Clark, da United Visual Artists.

O estúdio londrino onedotzero realiza projetos em diversos lugares
do mundo misturando estética, motion graphics e tecnologia, tudo em prol
do aperfeiçoamento da beieza do espaço urbano. O diretor criativo da
agência, Shane Walter, chama esse processo de 'intervenção'. "Quando grande escala e
ambição se unem, você consegue chamar a atenção de um público muito maior", acredita Shane. O
casamento de grandes idéias com grandes execuções tem um efeito profundo nos observadores
de mega projetos. "Essa é a área mais inspiradora do design para mim: a mistura entre arte,
arquitetura e design", conta Shane.

Para a decepção dos mais românticos, a maioria dos mega projetos ainda é patrocinada por
empresas ou agências de publicidade. Inúmeras delas, em sua maioria gringas, já são os novos
mecenas dessa arte e encontraram seus da Vincis. Resta aguardar para que, no Brasil, os designers
conquistem respaldo suficiente das empresas para poderem ter em mãos uma tela grande o suficiente
para expressarem o máximo do seu talento.
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