




A arte da direção de arte

OlAmisturade 02 A vinheta Te Conte 03 Esse still faz parte
guitarras e futebol faz M/entras Dormías da vinheta Abre tus
parte da identidade ganhou o prêmio q/os, que ganhou o
gráfica produzida especialdojúri no prêmio do público na
para o programa 3° concurso Un primeira edição do
EUROGOLEUROPOP Instante en Miradas concurso Un Instante
do canal 40TV, que 2, daTelevisión en Miradas 2
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entreaEurocopae
o pop espanhol.

Szo rty ka, d i reto r d e a rte
do Cartel, fala sobre o
seu dia-a-dia na direcãc
do estúdio, com sedes
em Porto Alegre e Madri
Como surgiu o seu interesse pelo mundo da arte visual?
Tudo começou quando herdei de algum parente um livro em

estado de decomposição avançada com contos de Hans
Christian Andersen [poeta e escritor dinamarquês]. Eu não davi
a mínima para os contos - provavelmente porque ainda não
sabia ler -, mas lembro-me perfeitamente de como as
ilustrações me hipnotizavam.

Como surgiu o Cartel?
Surgiu da amizade de quatro pessoas que compartilhavam as
mesmas paixões e que resolveram fazer um 'experimento
antropológico': trabalhar juntos. Sempre fui diretor de arte do
Cartel, ainda que em certos momentos a dinâmica operacional
exija de todos que desempenhem outras funções.

Para você, o que é ser diretor de arte?
Ser diretor de arte é ter a capacidade de visualizar o resultado
em que se quer chegar com cada trabalho, para então poder
gerenciar a força criativa do estúdio e atingir o resultado
esperado com efetividade.

Que qualidades são essenciais em um diretor de arte?
Entender de arte, logicamente. Mas, indo além disso, entender
de gente. É fundamental analisar e compreender como as
pessoas interpretam estímulos artísticos. Resumindo: vá a
museus, bibliotecas, cinemas e concertos, mas utilize o
transporte coletivo para chegar a esses lugares.

Além disso, é fundamental ter
liderança, uma característica complexa
que pressupõe saber coordenar, motivar,
delegar, enfim, ser o ponto de coesão
entre equipe e projeto.

Como é o seu dia-a-dia como diretor de
arte do Cartel?
Inesperado. Uma coisa que aprendi ao
longo do tempo é que por mais que eu
acredite que o dia será previsível e

planejado, mais
casualidades acontecem. A única coisa que não muda
nunca é que, dia após dia, ao chegar ao trabalho, nos
deparamos com o binômio muito trabalho/prazo curto. É o que
dita o ritmo do Cartel.

Quem influencia ou inspira você?
Gente como Ed Templeton, Sam Flores, Mike Mills; a arte
geométrica de lllán Argüello; meu amigo de fé e irmão camarada
Rafael'Midas'Grampá, que ultimamente anda transformando
em ouro tudo aquilo em que põe o dedo; os 'malditos'Tom Waits
e HunterThompson, a fauna urbana de Barcelona e Madri e
muitas outras coisas que encontro andando por aí a cada dia.



01-02 AThisisRealArt
criou maisdelOOlDs
para a MTV. Paul teve a
idéia de criar cinco
personagens para o
canal: One, Two, Hits,
Dance e Base. A
agência também criou
jogos e anúncios
utilizando os
personagens

03 Paul é especializado
em anúncios criativos.
Esse, para a
Waterstone's, criado
enquanto ele estava na
TBWA, prova isso

04 Trabalhando com a
Lunar BBDO.aThisis
Real Art criou esse
pôster para o serviço de
consultoriaThe
Samaritans. Os altos
valores de produção
são uma indicação
clara da crença de Paul
na mistura entre arte e
publicidade

AagênciaThis is Real Art
tem como meta uni r
publicidade e arte. O
diretor de arte Pau l
Bedford fala sobre o
seu papel na empresa
Como você entrou no mundo do design?
Meu passado é um pouco incomum: sou PhD em Bioquímica.
Quando ainda estava na universidade, peguei gosto pela
fotografia e descobri a publicidade. Depois, também descobri
que são os diretores de arte que criam idéias para propagandas.
Sempre gostei de anúncios bacanas quando era adolescente,
especialmente dos pôsteres da Benson & Hedges [marca de
cigarros britânica] feitos pela agência de publicidade CDR Acabei

arranjando um emprego como diretor de arte júnior depois de
montar um portfólio.

O que significa ser'diretor de arte'daThis is Real Art?
Meu desafio é gerenciar pessoas criativas com habi lidades
muito diferentes para criar campanhas de comunicação que
envolvem diversas mídias. Mais importante do que isso, preciso
manter o ato padrão da agência.

Muitos diretores de arte não fazem 'trabalhos
criativos', preferem gastar seu tempo em reuniões. Não sou
desse tipo. Gasto grande parte do meu dia criando e executando
idéias.Também gosto de trabalhar com outros diretores de arte,
designers, fotógrafos, ilustradores e diretores.

Qual é a característica mais importante de um diretor de arte?
U m diretor de arte deve possuir u m bom julgamento criativo e
não contratar Versões mini'dele mesmo, e sim pessoas
diferentes e potencialmente melhores do que ele. Habilidades
políticas também são importantes, mas em menor escala.
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Como líder criativo de um projeto
como o rebranding da MTV, qual foi a
sua posição em relação à equipe de
designers que gerenciou?
Meu trabalho era criar a idéia inicial, fazer

um pouco do trabalho criativo e me certificar de que a qualidade das diversas mídias
que envolviam o projeto se relacionavam umas com as outras.Trabalhei com diversos
tipos de pessoas criativas: artistas clássicos, músicos, toda a equipe de uma agência
de publicidade, animadores, experts do Flash, desenvolvedores e designers.

Como membro da comissão julgadora da premiação Design e Propaganda
(D&AD, pelas iniciais em inglês), em quais tendências
você aposta?
Há uma tendência ruim na publicidade que é o triunfo da execução
acima da idéia. Ela é alimentada por publicitários que inserem
coisas interessantes no YouTube, metem um logo no fim e modificam
a criação para que ela caiba em qualquer brief ing. Essa é a fórmula
dos anúncios ruins de hoje. Isso me preocupa; acho que é preguiça.
Eles deveriam ser mais originais nas suas criações.

Em contrapartida, eu daria as boas-vindas ao
retorno das palavras ao panorama da comunicação. Adoro bons
impressos. Afinal, sem eles não há a boa tipografia.



01 ACC-Lab
organizou um evento
para a Smirnoff com
abandaderock
britânica Faithiess

02 O BT Digital Music
Awardsfoi produzido
pela CC-Lab e
apresentado por Alex
Zane [famoso
apresentador de
TV, comediante e
DJ britânico]

03 O trabalho da
CC-Lab para o
Channel4 incluiu a
cobertura do Festival
IsleofWight.Alémde
ser especializada na
organização e
produção de eventos
ao vivo, a CC-Lab
produziu os gráficos
exibidos no festival

04 Anúncios
televisivos
tradicionais
praticamente não
existem mais. Muitas
marcas optam pelo
patrocínio de eventos,
como a Jack Daniel's,
que colabora com o
evento musical
Bestival, produzido
pé Ia CC-Lab

O diretor de arte da
CC-Lab explica como
transforma o palco de
u m evento em u ma
experiência de brandinj

Como você aprendeu a arte de ser um diretor de arte?
Eu tive a sorte de ter um diretor de arte [na CKML] chamado
BernieThornton. Esse cara é fantástico.

Bernie é um diretor de arte muito experiente que
trabalhou nas maiores agências do Reino Unido, sempre em
cargos altos. Ele me deu inúmeros conse[hos sobre criatividade
e gerenciamento de equipe. Ele sempre pensa de modo criativo.

Qual é sua tarefa mais importante da semana?
Certificar-me de que o time sabe o que está fazendo, comunicar
toda a informação que recebi dos clientes para eles e resumir o
que foi feito na semana passada, para dar um feedback à
equipe na segunda-feira de manhã. Isso envolve a produção de

um programa de TV, gráficos que estarão indo para o ar em uma
semana, o que estamos filmando...Tudo para fazer com que a
equipe se sinta parte da empresa.

Conte-nos sobre um briefing bacana da agência, como o
Smirnoff Experience com a banda Faithiess, por exemplo.
Trabalhamos com um time de estratégia aqui do Reino Unido,
chamado Independente United. Criamos uma idéia para
construir uma campanha experimental da Smirnoff que
representasse a marca.

A primeira idéia surgiu de modo muito simples:
vodka é uma bebida consumida à noite, em casas noturnas.
Pronto, já temos o cenário. A maioria dos consumidores de
Smirnoff não pratica esportes e nem compra a bebida no
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supermercado.ASmirnofftem aver
com diversão.

Esse é o meu papel como
diretor de arte de u m projeto: trabalhar
com o time de estratégia para criar uma
expressão criativa do projeto em questão.

^J^^Meu papel como
diretor de arte é trabalhar com
o time de estratégia e criar
uma expressão criativa••

Depois você
pensou na banda Faithiess...
Não é bem assim. Pensar na Faithiess foi algo secundário. A
banda não poderia dominar o evento. Não é 'A noite da Faithiess',
mas sim 'Smirnoff Apresenta Faithiess com a Orquestra de
Câmara Russa'.

Depois de ter a idéia de fazermos um show com a
Faithiess, levamos os caras da banda para Moscou, colocamos
todos para tocar com a Orquestra de Câmara Russa e eles
criaram versões especiais de suas músicas para o show
Smirnoff Experience.Tudo foi televisionado. A Smirnoff levou 3
mil convidados para o evento e foi um baita sucesso.



Alex Wiederin começou
a sua carreira aos 14
anos. Ele trabalhou com
Neville Brody na revista
alemã Tempo, criou a
Another Magazine com
Jefferson Hackefoi
diretor de arte de títulos
como a britânica Dazed
& Confused e a italiana
Glamour.

01A paixão de Alex
pela fotografia é
evidente ao observar
o portfólio da Buero
New York

02 Entre os projetos
favoritos de Alex estão
a10Magazineea10
Men, que deram
liberdade criativa para
ele fazer projetos

03 Conceito e visão
são elementos de
muita importância
paraAlex.oquefica
aparente na
retrospectiva da
Versace, feita por ele

04 Alex considera vital
a união entre o
trabalho editorial e o
publicitário para se
criar a revista perfeita

O diretor de arte da
Buero New York conta
como cria designs
editoriais para a alemã
Tempo e a brita n i ca
Dazed & Confused
Como você entrou para o design?
Comecei quando tinha 14 anos. Era diferente naquela época;

eu queria mesmo era ser fotógrafo.
Percebi que era muito melhor trabalhando com

fotógrafos do que quando eu mesmo fotografava. Como sempre
fui interessado em design e tipografia, fiz do meu hobby o meu
trabalho integral.

O que a expressão 'diretor de arte' significava nessa época?
Trabalhei com Neville Brody em um projeto da revista Tempo, na
Alemanha, e para mim ele sempre foi um herói, com certeza. O
que mudou agora? Não muita coisa, continua o mesmo.

Como é o seu dia-a-dia?
O que mais faço ultimamente é responder e-mails! Mas é óbvio
que há dias especiais, nos quais eu penso em conceitos e idéias,
especialmente para agências de publicidade. Sou responsável
pela parte de estratégia dos trabalhos. No caso de revistas,
tenho um papel mais atemporal. Crio uma estratégia principal
que é seguida por quase toda a vida da publicação.

Meu envolvimento está mais próximo do lado do
conteúdo. Então, não sou simplesmente o diretor de arte.
Também penso na estrutura, no modo com que sinto que as
coisas devem ser apresentadas ao leitor. É um papel levemente
diferente da definição padrão da profissão. Por exemplo, leio
todos os artigos de todas as revistas das quais participei como
diretor de arte.

O que você procura nesses artigos?
Bom, quando o artigo é funcional, significa que criei algo legível
e que consigo explicar a história em nível visual, mas, ao mesmo
tempo, que também influo no texto. O texto é um elemento visual;
tanto que, muitas vezes, eu crio o design das fontes.
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Uma revista tem sempre duas partes. A comercial, que inclui a circulação, e a
parte de publicidade, que paga os custos. O importante em um diretor de arte é que ele
instaure o equilíbrio entre esses dois lados, porque, na maior parte do tempo, um
publicitário tem uma concepção totalmente diferente da revista do que o leitor.Tentar
aproximar esse abismo entre os dois ta*mbém faz parte do meu trabalho.

Quanto do seu tempo é reservado para exercícios criativos?
Eu diria que passo 40% do meu tempo fazendo coisas criativas, 20% lidando com
problemas pessoais dos outros (clientes ou empregados), e os outros 40% lidando com
os trabalhos, executando-os e me certificando de que eles estão bonitos.

Que conselho você pode dar aos designers?
Você precisa ter idéia do que quer fazer.Também é preciso ter

paixão, amar fotografia e conhecer tipografia. Ah, e não dói se
você ler freqüentemente!



Nick Lee começou sua
carreira em 1998, como
trainee da System 3. Ele
trabalhou lá e também
como freelancer até se
juntar à Glu, em abril de
2007, onde é diretor de
arte das sedes
européias, orientais e
asiáticas da agência há
seis meses.

01-02 A conversão do
jogoAgeofEmpiresS
para o celular é um dos
projetos favoritos de
Nick. A adaptação de
um jogo complexo para
PC a uma tela
minúscula foi um
grande desafio

03 A Glu desenvolve
jogos e suas
campanhas, incluindo
essa feita para o
Transformers. O time
atualmente está
desenvolvendo versões
2De3Ddojogo

Nick Lee, diretor de arte
da Glu, explica o
processo de criação da'
agência, que não
sacrifica a qualidade de
seus projetos
Você possuía algum ídolo no design no começo da carreira?
Eu era um amante de jogos. Adorava o estilo gráfico dos Bitmap
Brothers, especialmente a arte de Dan Malone. Acho a arte e o
estilo dele fascinantes, e me sinto privilegiado por ter
trabalhado a seu lado por tantos anos, desde que ele entrou
para a System 3 como freelancer [onde Nick começou como
trainee em 1993]. Acho que absorvi o desejo dele de deixar
as coisas em seu melhor aspecto, resultando numa arte que é
feita diversas vezes até atingir a perfeição.

Quando você começou, o que sabia sobre o trabalho de um
diretor de arte? Essa concepção mudou?
O q ue eu sabia era que Dan passava a maior parte do seu tempo
criando, então presumi que ele ajudava no trabalho de design,
dava os caminhos dos estilos gráficos a serem seguidos e, ao
mesmo tempo, fazia a arte dos jogos.

Agora que estou na função, faço todos os acima, mas
também vou a reuniões, distribuo trabalhos para o
departamento de arte, me certifico se a arte está condizente
com o jogo em construção e também resolvo diversos
problemas, principalmente no que diz respeito às limitações

dos celulares. É um processo constante
de aprendizado e eu gosto do desafio.

Como diretor de arte, qual é a sua tarefa °3

mais importante do dia?
Assegurar-me de que os artistas estão no caminho certo. Isso não é uma tarefa diária,

já que, normalmente, cada parte do trabalho demora vários dias
para ficar completa. Também preciso ter certeza de que o
departamento de arte está trabalhando em conjunto com os
desenvolvedores, priorizando os trabalhos certos.

problemas, principalmente no
que diz respeito às limitações
dos celulares. É um processo
constante de aprendizado ••

Quanto tempo você possuí para criar?
A maior parte é gasta no trabalho criativo manual - pixel art
em 2D e modelagem/texturização em 3D - de projetos em que
estou envolvido. A outra parte é gasta no agendamento de
futuras reuniões ou em conversas com a equipe.

Qual é a característica mais importante de um diretor de arte?
As habilidades necessárias são melhoradas todos os dias, não é
algo com o qual você nasce,

O mais importante é ser decisivo, poder guiar um
processo desde a sua concepção até a certificação de sua
qualidade, extraindo o melhor dos talentos de cada artista.



Victoria Buchanan
era u ma artista clássica
antes de entrar para o
programa de
pós-graduação da
Middlesexllniversitye
da desenvolvedora de
jogos Eletronic Arts em
1994 Ela trabalha na
Tribal DDB de Londres
há 10 anos.

OlATribalDDB
recentemente
trabalhou em um
micrositeque
convencia os visitantes
a comprar um exemplar
do jornal Observer que
vinha com uma cópia
doDVDLaDo/ceV/ía,
deFedericoFellini

OZAdireçàodearte
dessa campanha da
Volkswagen ficou
quase que inteiramente
a cargo de Victoria. A
diretora de arte da
Tribal DDB se
concentrou em como
aumentar o trafego dos
visitantes e mantê-los
no site

03 Victoria já coordenou
inúmeros projetos,
incluindo esse trabalho
criativo para a Harvey
Nichols

A diretora de arte da
Tribal DDB afirma que
a sua função muda de
acordo com a mídia na
quaieLa trabalha

Como você entrou para a área criativa?
Eu sempre gostei de arte clássica, mas, quando saí da
faculdade, percebi que não ganharia muito dinheiro fazendo
o que queria, que era montar uma galeria, na época.

Fiz mestrado em arte digital e o curso era ideal para
pessoas como eu, que gostavam de arte clássica e queriam
aprender a utilizar o computador para criar trabalhos. Foi um
mestrado de um ano. Aprendi C++, HTML, Lingo... Desde a
saber utilizar o Photoshop até a editar vídeos.

A direção de arte da Tribal DDB mudou ao longo do tempo?
Uma coisa interessante é que nossos diretores de arte se
desenvolveram para o que chamamos de'diretores interativos'
ou 'diretores da experiência'. O papel puro e simples de um
diretor de arte definitivamente mudou.

Como são essas novas funções?
É preciso pensar sobre como o usuário irá interagir com o que
você irá criar. "Como farei com que o usuário clique aqui?". Ou
"Como irei entretê-to até conseguir transmitir tal mensagem?"
Além dessas perguntas básicas, também é preciso pensar em
como manter os usuários interessados por um bom tempo;
como levá-los ao site que criamos por meio de um anúncio.
Tudo depende do projeto.

São pequenas questões com as quais um diretor
interativo ou um diretor da experiência precisa lidar quando
recebe um briefingou um projeto para dirigir.

O que você acha essencial em um bom diretor de arte?
Você precisa ter uma grande sensibilidade à arte e ao design
porque, hoje, tudo é guiado pela tecnologia. Provavelmente a
única coisa que faz com que um diretor de arte seja ótimo é
sensibilidade aflorada.

Ia Bolce Vita DVD fnc ttiis Sunday
withTheOfrswver
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Sensibilidade a que, exatamente?
À execução, ao tom, ao estilo, a todas
essas qualidades. É preciso lidar
regularmente com fotógrafos, filmes,
tipografia, cores e estilos... Estou sempre
desenvolvendo uma idéia e
executando-a visualmente.

Quais são suas maiores inspirações
ou influências?
Toshio Iwai [artista interativo japonês].
Ele faz interfaces interativas e gestuaistiá um bom tempo.Toshio criou um
software que capta os movimentos de seus braços e cria sons a partir deles.
Também gosto muito de John Maeda. Ele é designer gráfico, cientista da computação,
professor do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets, nos EUA) e cria coisas

incríveis. É uma combinação de tecnologia e
pensamento criativo.

Eles são provavelmente as pessoas que
mais fazem minhas idéias surgirem. Não posso me
esquecer de Daniel Brown, designer e programador
responsável pelo projeto Play/Create [confira www.
play-create.com].



Paul Brazier se formou
em Comunicação Visual
naWolverhamptom
Polytechnicem 1984.
Ele trabalhou na Cogent
Elliott por quatro anos e
na agência WCRS por
mais quatro. Hoje,
está na Abbott Mead
Vickers(AMVBBDO)já
há17anos.

O diretor de arte
executivo da AMVBBDO,
Paul Brazier, fala sobre o
seudia-a-diaeconta
segredos dos seus
trabalhos
O seu trabalho como diretor de arte é diferente do trabalho
que você executava no começo da carreira?
Eu usava minhas habilidades para criar bons anúncios. Agora o
que faço é motivar outras pessoas a criar bons anúncios em
uma agência com mais de 300 funcionários.

Trabalho com pequenos grupos, distribuo as tarefas
para as pessoas, tento equilibrar poder e autoridade.

Como você aprendeu a dominar essa função?
Não aprendi ainda! Etenho minhas dúvidas sobre se alguém
conseguiu fazer isso algum dia! Eu diria que sou muito melhor
do que era há um ano, e me sinto mais confortável em ocupar
essa função agora.

Você possui algum ídolo na área?
Quando fui para a Abbott Mead Vickers (AMV BBDO) e vi como a
agência se centrou em volta de David Abbott, aprendi muita
coisa. Por exemplo, sou obcecado por estratégia e planejamento.
Acredito que se você consegue combinar a estratégia racional
com argumentos emocionais, a perfeição é atingida. Foi o que

aprendi com o David. Ele pensa
estrategicamente.

Qual é a tarefa mais importante do dia
para você?
Fazer o meu trabalho corretamente para
chegar em casa antes das oito, dar banho
nos meus filhos e contar uma história
para eles.

Sobra tempo para trabalhos criativos?
Claro! Faço isso com os times. Mas, muitas vezes, uso a minha criatividade, dou-a para
os designers e digo 'agora tentem fazer melhor e coloquem o nome de vocês embaixo!'

Como funciona a seleção de briefings na agência?
Não sei se é instinto ou experiência, a verdade é que sei a partir do primeiro parágrafo
se um briefingvaleapenaou não. É bem rápido. Eu digo:'próximo! Já vi isso! Próximo!
Não gosto disso...'

Estou sempre à procura de algo que capture a minha imaginação, de
briefings especiais, com o potencial de serem melhores do que todos os projetos nos
quais já trabalhei.

01 Um dos trabalhos de 02-03Paulfeza 04-05Umadas
Paul é selecionar direção de arte para a criações mais famosas
briefings bacanas que marcadetintasDulux, de Paul é o comercial
tenham uma boa dose uma campanha TippingPoint para a
debranding.A da qual ele diz se cerveja Guinness
campanha Rhythmof orgulhar muito (confira no YouTube).
Life é um ótimo Paul criou uma caça ao
exemplo disso tesouro, em que o

desafio era encontrar a
campanha



GutoTerni, PG Santiago,
HugoTakanashi,e
Gabriel Almeida (em
sentido horário) são os
diretores de arte do
estúdio Animatório.
Entre seus principais
clientes, estão MTV e
Itaú. Muitos de seus
projetos são criados em
parceria com o Colletivo.

01 O comercial feito
para a campanha de
2008 de calçados
infantis da Grendene
foi feito em parceria
com o Colletivo e a
Zepellin Filmes

02 Um dos principais
clientes do Animatório é
a MTV. O estúdio foi
responsável pelo atual
backgrounddos
programas e pelas
vinhetas do Verão
MTV 2008

03 A identidade criada
para o canal italiano
Comedy Central em
parceria com o Colletivo
é o projeto favorito de
GutoTerni e PG Santiago.
"Tivemos muita
liberdade criativa nesse
projeto", conta Guto.

GutoTerni e PG Santiago,
diretores de arte do
Animatório, f alam sobre
a importância de se criar
parcerias entre artistas
e estúdios
Como surgiu o Animatório?
GutoTerni: Todos os diretores [Hugo Takahashi, Gabriel Almeida,
Guto Terni e PG Santiago] vieram de outro estúdio, o Antmaking.
Montamos o Animatório por gostarmos de designe querermos
focar no design como animadores, e não apenas animar. O nível
de design precisa ser tão alto quanto o de animação.

Eu e o PG somos formados em Desenho Industrial.
Cursamos a mesma universidade (a Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em São Paulo, SP), com dois semestres de diferença,
mas só nos conhecemos trabalhando juntos. Sempre tive muito
interesse por animação, e Desenho Industrial era o único curso
relacionado à área na época.

O que difere o Animatório de outros estúdios?
GT: O foco no design, a preocupação com a direção de arte e a
possibilidade de mesclar todas as técnicas. Somos autônomos o
suficiente para fazer trabalhos em 2D, 3D, stop-motion,
programação. Pouquíssimos estúdios fazem isso com
excelência. Apesar de a empresa ser pequena, procuramos
realizar os trabalhos com o máximo de qualidade. Uma coisa que
nos ajuda muito nesse aspecto é a realização de parcerias, como
as que temos com o Colletivo, o AD Estúdio e o [motion designer]
Vinícius Costa.

O que é ser um diretor de arte?
PG Santiago: O diretor define o caminho
que será seguido pela equipe, adaptando
o projeto à necessidade do cliente e, ao
mesmo tempo, inserindo um toque
pessoal e bom senso no trabalho.
GT: Ser um diretor de arte é entender do
que o cliente precisa, transformar isso na
linguagem mais adequada. 03

o suficiente para fazer
trabalhos em 2D, stop-motion,
3D e programação. ••

Que conselho vocês dariam aos estudantes de design?
PGS: Que façam as coisas com o coração. Que sejam
apaixonados pêlo que fazem.
GT: O importante é estar antenado, ter referências, estudar
muito as ferramentas. Pegue o máximo de referências e estude
o máximo possível. O profissional não precisa ser apenas
talentoso, mas ter responsabilidade. Os prazos são apertados,
é preciso comprar a briga do estúdio em que você trabalha.

'Disneyando' um pouco, é preciso ter magia. Se o
cara vai atrás, estuda, é interessado, ele será responsável no
trabalho. O mau profissional é desinteressado. É importante
para nós sentir que o cara entende a magia do design e da
an i mação. A vontade faz o cara chegar longe.



O criador e diretor de
arte da Hawaii Design
divide o que aprendeu
desde freelancer até se
tornar líder de criação

Como foi seu caminho até a direção de arte?
Minha carreira se resume a oito anos de publicidade e ilustração,
antes de me mudar para a área de gráficos e ser um designer
freelancer. Em 2003, chefiei o departamento de gráficos na
Liberty e montei o Hawaii em setembro de 2005. Não queria
que o Hawaii tivesse apenas design gráfico, mas que unisse as
inúmeras habilidades que eu acumulei em todos os meus
anos de trabalho.

Alguém mostrou o caminho disso para você?
Como ilustrador freelancer e depois designer, o que me mostrou
o caminho foi querer aprender e precisar de várias habilidades
para sobreviver. Os dias são muito longos para que você seja
bom em apenas uma coisa.

Você considera sua função na Hawaii Design típica de um
diretor de arte?
Nunca tenho um dia típico. Lembro de quando estávamos
trabalhando com a Virgin Holidays no lançamento da sala de
espera de aeroporto da marca. Esse trabalho consistia na
criação de modelos arquitetônicos. Em um dia nosso trabalho se
concentrou na modelagem de um ambiente com 100 mil peças
de LEGO. No dia seguinte, trabalhamos num projeto tradicional
de branding. Muda da água para o vinho.

Quanto de tempo você gasta administrando e criando?
É 50-50, mas obviamente prefiro fazer a parte criativa. Para que
a empresa cresça e tenha sucesso, você precisa prestar atenção
em todos os seus aspectos, e isso inclui administração.

Quais características são importantes em um diretor de arte?
A habilidade de convergir seus pensamentos e comunicar idéias
para um designer ou ilustrador, inspirando-os e motivando-os,
permitindo que eles tenham liberdade criativa. É preciso
trabalhar bem como equipe. Acho que essas habilidades podem
ser aprendidas se você é apaixonado pelo que faz.

Qual foi o último trabalho bacana que você viu por aí?
No momento, eu gosto do trabalho de ilustração e tipografia de
AlexTrochetede Pablo Bernasconi.
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RosieArnold entrou
para a BartleBogle
Hegarty(BBH)em1983
e se tornou diretora de
arte em 1999. No seu
currículo estão
anúncios para a Lynx,
da Umlever, e prêmios
daD&AD,daBritish
Television,Cannes,
entre outros.

01 RosieArnold está
sempre à procura de
inovações nos anúncios
dos clientes da BBH.
Ela uniu uma notícia de
jornal de um terremoto
no Reino Unido ao
anúncio do
desodorante Lynx

02 A longa lista de
clientes da BBH inclui a
marca Robinsons, da
Britvic.Acampanha
televisiva e impressa
apelou para a procura
de pais por bebidas
saudáveis destinadas a
suas crianças

03 Para o site http://
lynxeffect.com, Rosie
divulgou a marca de
modo moderno, o
queatrariaos
homens modernos.

Uma das diretoras de
arte mais premiadas da
indústria revela como
umcursodaD&ADa
ajudou a assumir a
direção de arte da BBH
Como surgiu o seu interesse pela indústria criativa?
Eu fazia design gráfico na Central St. Martins Design School.
Quando entrei para a faculdade, fiquei um pouco desapontada
em descobrir que ou você era ilustrador, ou tipógrafo, ou
designer; que era difícil ser bom em todas as áreas.

Meu namorado à época (que agora é meu marido)
disse que eu deveria entrar para a área de publicidade. Fiz um
workshop noturno da D&AD e voiíà. Foi como tudo começou.

Alguém em especial ajudou você a construir a sua carreira?
Conheci uma mulherchamadaJudySmith quetrabalhava na
agência Collet Dickenson Pearce. Eu incomodei Judy até ela me
notar. Judy me ajudou a montar o meu portfólio e foi muito
encorajadora. Ela era uma das poucas diretoras de arte na
época. Foi fantástico ver que ela chegou numa das melhores
agências do mundo, que estava fazendo um trabalho muito
bacana e que ainda foi muito gentil comigo.

O que levou você até a sua posição atual na BBH?
Quando John [Hegarty, sócio-diretor da BBH] me convidou para
ser diretora de arte da empresa, eu não tinha muita certeza
porque fiquei triste só de pensar em desistir do meu trabalho
criativo para sempre. Mas, ao mesmo tempo, meu sócio, com •
quem eu me dava muito bem, ganhou uma função em outro
departamento da BBH. Já que fiquei sem sócio, parecia natural
aceitar o emprego.

Você diria que os artistas que chegam a essa posição tendem a
terepifanias?
É uma indústria jovem. Há um número limitado de escolhas
conforme se vai amadurecendo. Você pode montar sua agência,
mudar de carreira virando diretor de cinema ou fotógrafo ou se
tornar um diretor de arte.

O que um bom diretor de arte precisa ter?
A capacidade de tomar decisões. É preciso ser um bom líder que
exponha a situação a todos, sugira as melhores alternativas e
motive a equipe.

Como você encoraja a inovação entre sua equipe?
Isso é algo muito difícil de ser feito. Muitas vezes, quando alguém tem alguma idéia
sobre um projeto, há uma enxurrada de idéias, só que de idéias parecidas. Ao topo
da minha agenda, no momento, está inovar o trabalho da Lynx [Divisão da Unilever
britânica, cuja conta interativa pertence à BBH desde janeiro de 2007].

Quais os últimos artistas bacanas que você viu?
Tudo que a Fallon toca se transforma em outro! E eu adoro o jogo interativo
GettheGtoss.da North Kingdom. É só u m jogo de tabuleiro, mas foi feito de forma
muito bonita.

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, n.11, p. 38-49, jul. 2008




