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A vasta maioria dos designers confia
nas mesmas ferramentas dos mesmos
softwares - lllustrator, Photoshop e
outras aplicações de edição e criação.
Será que o fato de a maioria dos artistas
utilizar os mesmos softwares e as
mesmas ferramentas significa que
todos os trabalhos ficam parecidos?
A cada atalho e efeito introduzidos nas
atualizações dos softwares, a essência
do design perderá mais espaço para
cada vez menos cliques?AComputer
Arts uniu um grupo de experts do design
para discutir se os mesmos softwares
levam a uma mesmice no design.

Tom Lane: Eu nunca iniciei um projeto na
caneta e no papel. Comecei a fazer isso
há pouco tempo. Para mim, o que faz o
meu estilo é a minha vontade de
experimentar coisas novas e de não
confiar em um simples botão. Eu não me
orgulharia do meu trabalho se tudo que
eu fizesse se resumisse a efeitos. Com
certeza, acabaria me perguntando se
sobreviveria ao mercado de design. Eu
acredito que sim, o software tem a sua
parcela de crédito, mas é preciso que
cada designer encontre suas
características individuais e se certifique

se a sua motivação está em criar uma
obra de arte ou um design.

GarryWalton: Eu devo vir de um ângulo
um pouco diferente, visto que já passei
dos 20 anos de carreira no design. No
início desses anos, eu criava tudo
manualmente, em quadros mesmo. O
advento dos softwares de edição e de
criação afetou o meu processo criativo,
que agora é utilizar uma máquina e um
programa para produzir a mesma coisa
que eu costumava fazer manualmente.
Há certas coisas nas quais o Photoshop é
fantástico: efeitos como máscaras e
brilhos e permitir que algo dê errado,
inclusive. Tudo que é feito nos softwares
acelera o processo de criação, mas não
muda a essência de cada designer.

David Pike: Em nosso ramo, temos que
assumir o papel de comunicadores e
precisamos iniciar esse processo tendo
idéias. Os computadores e softwares
entram na parte operacional do negócio.
Precisamos utilizar as ferramentas
necessárias para criar o estilo de
determinado produto ou marca. Sendo
assim, nosso trabalho não possui um
estilo próprio. Em alguns casos, não é
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-> um estilo que o cliente quer, mas uma
adaptação.

Ivor Kayne: Acredito que a preguiça é o xis
da questão - por que fazer algo diferente
quando você pode pegar um efeito de um
menu e simplesmente aplicá-lo? É essa
mentalidade, e não o software, que cria
designs pobres.

Andy Peters: A preguiça geralmente tem a
ver com falta de tempo.Ter um prazo curto
e gastar três-quartos desse prazo
tentando chegar ao estilo adequado é
muito complicado.

IK:Temos à disposição diversos
dispositivos absolutamente idênticos, e eu
não tenho certeza se isso acontece porque
os artistas preferem olhar para o trabalho
dos outros, em vez de prestar atenção nos
deles mesmos. É por isso que se tem
clichês como borboletas, espirais e
gráficos circulares.

AP: Às vezes é isso que o cliente pede.

GW: Sempre houve tendências
dominantes e elas não necessariamente
vêm prontas nos programas.

Historicamente, quando os artistas
impressionistas largaram os pincéis
redondos e passaram a utilizar pincéis
achatados, isso foi uma revolução na arte,
mas não significa que todo mundo pintava
no mesmo estilo naquela época.

TL: Prefiro trabalhar até as duas da
madrugada do que terminar o trabalho
mais cedo com apenas um clique em um
mero botão.

IK:Quandoum novo software é lançado,
isso significa que podemos terminar nosso
trabalho mais cedo, porém, em um
orçamento menor do que há dez anos.
Trocando em miúdos, o lançamento de um
novo software é um tiro no nosso próprio
pé; desvaloriza o produto que vendemos.
O que hoje fazemos por £5 era feito por
£20 há dez anos. De repente, qualquer um
pode ser um designer.

GW: As pessoas estão comprando os
softwares e utilizando-os, mas não ligam
para a essência do design, e é aí que mora
o problema. Há artistas especializados em
tipografia, mas também há pessoas que
pensam que podem fazer tipografia
porque têm um programa para isso.

DP: Uma das piores coisas que saem da
boca de um cliente é "quero esse estilo". O
truque para se livrar disso é criar duas ou
três coisas sutilmente diferentes do que
ele pediu e vender o seu peixe.

TD: As suas práticas de trabalho se
tornaram mais fáceis com o
aperfeiçoamento dos softwares?

GW: Elas mudaram o tempo de realização
de um trabalho. O que levaria uma semana
para ser feito hoje pode ser f i nalizado em
algumas horas.

IK: E isso entra no aspecto competitivo do
mercado de design: fazer um trabalho
cada vez mais rápido tornou-se um fator
positivo para os clientes.

GW: E isso desvaloriza o trabalho que você
produz porque muitas outras pessoas
podem fazer algo muito parecido - ou pelo
menos acham que podem - apenas com o
Mac que elas têm em casa.

IK:Cadadesignertem habilidades
diferentes. É por isso que existem equipes
nos estúdios. É muito raro encontrar um
designer que seja bom em todas as áreas.
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O problema é que, devido à existência de
softwares cada vez mais especializados,
qualquer um acha que pode ter uma noção
de tudo, então ninguém mais se
especializa; ninguém é perfeito em nada.

TD:Ter um conhecimento específico faz
com que as pessoas pensem que podem
aplicar suas habilidades em outras
disciplinas do design?

TL: Pessoalmente, eu confio somente no
meu próprio julgamento para trabalhar.
Acabei de comprar o CINEMA 4D e uma
máquina fotográfica, não porque quero
fazer uma carreira em cima disso, mas
porque pretendo buscar uma nova direção.

AP: E também porque você quer ver o seu
trabalho em uma mídia diferente.

TD: Se você pudesse criar um software
para o seu estilo de trabalho, que
ferramentas ele teria?

TL: Lápis, Pathfinder e seleção - eu não
preciso de filtros, mas ocasionalmente
utilizaria sombras. As ferramentas que eu
uso agora já devem estar nos softwares há
pelo menos cinco anos.

IK:Eu não colocaria nenhuma.A diferença
é que nos softwares há um botão
específico para o que eu faço
manualmente, e eu não preciso mais
utilizar as mãos. O software praticamente
lê o meu cérebro.

AP: Concordo, porque se qualquer coisa for
imaginada por u m artista, ela certamente
poderá ser traduzida para o código binário.
Você precisa utilizar o software apenas
como uma ferramenta para a sua criação.
O design é imaginação e, para isso, nunca
haverá u ma ferramenta.

DP: Eu gostaria muito que uma empresa
como a Adobe tirasse diversas
propriedades dos softwares. Muitos
elementos causam uma confusão
generalizada na janela de trabalho.

AP: Para mim, 90% das ferramentas
entrariam nesse processo.

TL: Precisamos ter a opção de escolha das
ferramentas que desejamos utilizar no
CS3, igual à do sistema do Mac, para que
eu pague só pelo que eu uso. Seria mais ou
menos £100 [aproximadamente R$370, ou
10% do preço do CS3]!

IK: Seria ótimo se a Adobe criasse u m
pacote que dificultasse a vida de designers
não-treinados, impedindo que eles se
passassem por designers de verdade e
desvalorizassem o trabalho que fazemos.

GW: Felizmente, nossa vantagem é sermos
designers melhores, termos idéias
melhores e sermos mais criativos. Houve
um tempo em que era preciso aprender
certas habilidades; é isso que perde
espaço para os pacotes de softwares.

AP: Apesar de tudo, acredito que seja
possível se livrar dos maus hábitos. Alguns
estudantes já possuem trabalhos com um
estilo próprio. Eles construirão uma ótima
carreira, qualquer que seja a área de
design que escolham.

GW: Portanto, a resposta para a pergunta
da Mesa Redonda de Design é não.
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