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como o design pode
arte cada vez mais

Se você gosta de arte, fique atento. Se você gosta de arquitetura, fique atento.
Se você gosta de informática, fique atento. Se você gosta de comunicação, é
hora de aprender. O design na comunicação finalmente recebeu o seu valor.
Ganhou uma categoria específica no maior festival de propaganda do Mundo.
O festival de Cannes. Fez surgir inúmeras agências criativas pelo mundo, com
DNA de design. Se tornou uma área lucrativa dentro de grandes companhias.
E, principalmente, está tornando o mundo melhor e mais criativo.

Afinal, design é criação.
O design está mudando a forma de o mundo se ver. E com isso,

mudando a forma de o conteúdo ser mostrado. Ele é simples, pop,
contemporâneo. Ele é lindo.

Quando a NASA passou a investir também no lado estético das roupas
dos seus astronautas, foi uma demonstração clara de que a estética passou a
ser um diferenciador concreto. Hoje, todo mundo vai à Lua, mas de DG só os
americanos. O design vende e lança tendência de comportamento. E não só de
Moda. As grandes marcas anunciantes buscam diferenciais em sua
comunicação pelo mundo, não somente pela comunicação, mas também pela
estética. Mudam de embalagem mais vezes do que mudam de comunicação.

Afinal, embalagem também é uma forma de comunicar. E isso é um
fato. Hoje, você pode ter a melhor idéia do mundo, mas ela precisa ser mostrada
de uma maneira diferente. As pessoas irão notar se você for com o mesmo terno
a todos os seus compromissos sociais. Então, se você é um diretor de arte em
início de carreira, ou um diretor de arte com antena ligada às grandes mudanças
de nosso tempo, aproveite.

Estamos no melhor momento para a criação de grandes movimentos
estéticos. E nunca estivemos tão próximos de levar arte à comunicação de uma
maneira mais próxima da arte. O design deixou de ser apenas forma para se
tornar conteúdo. Saiu do papel e chegou ao digital, e à infinidade de
possibilidades gráficas do universo. Não é simplesmente sair enfeitando seus
anúncios, seus banners, seus sites, seus filmes. Acredite, a plataforma Apple é
simples, mas você só nota a sua simplicidade pela maneira como o design a
mostra. Porque firula não é design.

Design é ajudar o conteúdo a ser mostrado de uma forma estética
diferente e tornar essa estética um diferencial para o seu produto ou serviço na
comunicação. Em base, é ensinar uma top model a pintar, surfar, cozinhar, dirigir
um Fórmula 1, atuar, jogar futebol,... Sem deixar de ser uma top model. Se você
conseguir isso, parabéns, você já pode ser um bom diretor de arte nessa nova

comunicação. E com um pouco de sorte, viverá para (se
tudo der certo) ver consumidores comprando anúncios e
assistir a filmes publicitários em galerias de arte.

Epa! Alto aí! Como assim, galeria de arte?Ué,
arte também não tem um pouco de design? Ou será o
design que tem um pouco de arte? De qualquer forma,
aproveite o tempo. Pinte, escreva, vá a exposições.
Aprenda a distribuir coisas nos espaços. Crie espaços.
Arrume seu apartamento. Veja no espelho, todos os dias,
com quantas cores você sai vestido de casa. Veja como
você escreve seu nome. Leia o rótulo da sua bebida. E se
pergunte: o que você mudaria no seu carro?

Como vê, noções de design todos nós temos.
Ponha em prática.
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