




01 'How to Love in Seven
Days' ('Como Amar em
Sete Dias') é o nome de
um pôster criado por
ChunGuan.donada
marca'Miss Egg' para a
sua primeira exibição

02 Alguns dos
trabalhos do estúdio
chinês Undesign são
um exemplo da cultura
do faça você mesmo'
de alguns jovens
criativos do país. Essa
estética é chamada na
China de 'shougong
zuofang'que,em
português, significa
'estética nacional'

A China é conhecida no design gráfico por dois motivos - a
invenção do papel e do sistema de tipos móveis (que
posteriormente foi aperfeiçoado por Gutenberg) -, porém, o
design gráfico chinês acaba de dar os primeiros sinais de
evolução. Os Jogos Olímpicos de Pequim colocaram o país no
foco da atenção global. Isso colaborou para o florescimento de
uma nova geração de talentos criativos chineses, que misturam
a estética oriental tradicional com um estilo contemporâneo.
Toda uma indústria nacional de design está sendo aperfeiçoada.
E ela tem o potencial de conquistar o mercado criativo.

Pensamento independente
A evolução do design ocidental começou há muitas e muitas
décadas. Já na China, as palavras para 'design' ou 'designer' só
começaram a ser usadas no começo dos anos 1980.0 país
sempre teve destaque na caligrafia, porém, o longo período que
passou fechado política e economicamente limou todas as
chances de surgimento de um design autenticamente chinês.
Os projetos sempre foram, em sua maioria, apenas funcionais,
acompanhados de uma publicidade crua, básica demais.
Mesmo durante o período de reforma política, a funcionalidade
prevaleceu sobre a criatividade. Mas isso começou a mudar.

Com o objetivo de se tornar a maior economia do
mundo, a China passou a dar valor à criatividade quando se
trata de branding e design, principalmente no caso de produtos
destinados à exportação. "Contudo, ainda precisamos alcançar
o resto do mundo no campo do design", acredita Han Jiaying,
cujo estilo mistura tradições chinesas e influências ocidentais.
Para Han, o melhor dos mundos se dará quando o design chinês
se integrar plenamente à comunidade internacional. "Devemos
expandir nossa visão para uma escala global, tendo como base
milênios de um passado histórico e cultural."

Felizmente, alguns designers chineses já pensam
desse modo. A mostra China Design Now, exibida até meados de

Precisamos alcançar
o resto do mundo no campo
do design. Devemos expandir
a nossa visão
julho no museu londrino Victoria & Albert, mostrou trabalhos contemporâneos de
artistas chineses como Han, Chen Shaohua e WangXu. É em exibições internacionais
como essa que designers chineses descobrem potenciais clientes interessados em
seus estilos e personalidades. E, em muitos casos, esses artistas são desconhecidos

em sua terra natal.
O designer Ji Ji, considerado por muitos um super

astro do design chinês, é um dos pioneiros da nova geração
criativa. JiJi já foi assunto da revista TIME, deu entrevistas para
inúmeras publicações e seus bonecos da linha Hi Panda
dominaram a exibição China Design Now.

Apesar de estar à frente da consultoria Poledesign,
Ji Ji praticamente se tornou uma marca por si só. Ele é uma
máquina de marketing com o potencial de invadir o mundo com
brinquedos, camisetas e outros itens. Seu trabalho apela para a
nova juventude urbana da China e agora atrai o resto do mundo.

Design destrutivo
A caligrafia da China é o elemento chinês que mais se conecta
com o Ocidente, mesmo que seja por modismos. Os caracteres
orientais se tornaram parte do estilo de designers que procuram
se aproximar do exótico e também dominam o mercado de
tatuagem há muito tempo.



JiJi é um dos
designers mais
conhecidos da China.
Suas criações já
fizeram parte das
páginas da TIME

CA: Quais são os seus projetos atuais?
JJ: Gosto de trabalhar com qualquer coisa que
esteja relacionada à moda, o que inclui
esporte, capas de CD, brinquedos e
principalmente camisetas. Atualmente estou
trabalhando no site ShirtFlag (www.shirtf lag.
com), uma página que permite o
compartilhamento de idéias e também
colaborações entre designers de todo o
mundo na criação de camisetas e também de
outros produtos. Não é um lance comercial,
mas uma forma de auxiliar os designers para
que eles se comuniquem, aprendam e
inspirem uns aos outros.

CA: O que torna o design chinês único?
JJ: Acredito que seja a filosofia oriental.
Atipograf ia e a caligrafia chinesas sempre
fizeram parte do design contemporâneo. Na
minha opinião, a qualidade do design chinês
moderno se tornará cada vez mais óbvia.

CA: O design chinês e o ocidental irão se
influenciar cada vez mais?
JJ:Sim. O Ocidente já possui uma estética
padrão, mas, por outro lado, o design chinês
está em processo de evolução. Ele é guiado
por um novo pensamento que pode e irá
influenciar o resto do mundo.



CA: Como é o seu processo de criação?
ZJ: Normalmente começo a desenhar à mão,
contorno a forma que criarei, escaneio e
vetorizo. Depois, geralmente sigo os meus
instintos, o que varia a cada minuto. Minha
abordagem é sempre diferente!

CA: Como os designers chineses diferem dos
ocidentais?
ZJ: A maioria dos chineses está acostumada a
aprender, e não a criar. Eles não são tão
ousados quanto os ocidentais. Os artistas
chineses estão no caminho de criação de algo
marcante e esteticamente bonito, enquanto os

ocidentais já estão na etapa de destruição da
sua beleza própria e da criação de outra.

CA: Como você acha que as Olimpíadas irão
afetar a China criativamente?
ZJ: É difícil prever como se dará essa
influência, porém, sei que alguns designers
chineses querem mudar o conhecido rótulo
'Made in China' para 'Criado na China'. Há um
grande esforço sendo feito para fazer com que
o estilo oriental seja visto como uma vertente
moderna do design. Entretanto, a maioria de
artistas chineses ainda está presa a estilos
tradicionais do nosso país.



Capa
Design da China

03 Gary Chen fez
esse trabalho para a
GOOD Magazine. Para
ele, os elementos
orientais aparecem
cada vez menos no
design chinês
moderno

04 Como muitos
jovens designers
chineses, os trabalhos
de Tommy Yen
exploram a
contraculturaea
moda jovem

A caligrafia chinesa continua a fazer parte da arte e
do design contemporâneos, parte devido ao governo e às
grandes empresas, que relutam em se adaptar plenamente ao
mundo globalizado e apoiar uma reforma radical no design.
A designer e ilustradora Zhang Jing conta que a caligrafia já foi
considerada uma habilidade muito importante. "A caligrafia
ainda é valiosa na China porque pode revelar muitas coisas
sobre a personalidade de alguém", explica.

Zhang nota que outros elementos da cultura
tradicional chinesa ainda relutam em aparecer em trabalhos
modernos. "A arte na China ainda é muito influenciada pelo
Budismo e pela natureza. É possível encontrar elementos
dessas duas vertentes em muitas pinturas. Há ênfase nas
curvas e nas linhas, mais do que na cor, o que separa a estética
chinesa da ocidental." A ilustradora Xi He encontra harmonia na
estética chinesa: "a filosofia doTaoísmo combina os opostos
para formar o equilíbrio. Isso ainda influencia os trabalhos
criativos da China. Os objetos representados são
cuidadosamente harmonizados".

Outros designers argumentam que algumas
preocupações antigas não mais se aplicam a trabalhos artísticos
contemporâneos. O diretor de arte chinês radicado em Nova York
Qian Qian busca reinterpretar a estética tradicional chinesa em
suas ilustrações. "Procura revisitar a cultura tradicional a partir
de suas próprias ruínas", descreve.

É um espírito rebelde, que se assemelha ao
movimento punk inglês do fim da década de 1970, apontando
para a destruição total do velho para dar lugar a algo novo, puro.
"Não acredito que haja um aspecto particular dos chineses que
faça com que a arte na China seja única", revela o designer Gary
Chen, fundador do webzine Pigstyle.net e chefe do grupo criativo
Design By Guangzhou. Já comecei a ver que diversos elementos
exóticos estão desaparecendo do cenário de design chinês.
Muitos designs já não apresentam elementos orientais."

Importação e exportação
Gary Chen explica que diversos fatores provocaram uma mudança nas imagens
tradicionais do design chinês. A maioria delas foi enterrada e substituída por um
desejo constante de experimento e evolução que parte dos artistas. "Os chineses estão
se preocupando cada vez mais com o mundo em que vivemos e com as ideologias que
prevalecem nas sociedades orientais e ocidentais", acredita Gary. "Talvez seja
justamente essa preocupação e essa consciência que estão construindo a identidade
do design chinês." Han Jiaying analisa que essa é uma conseqüência da entrada tardia
do país no mundo do design. É natural que muitos artistas chineses atuais sejam
fortemente influenciados pelo Ocidente - não somente em termos de design, mas
também de valores e de cultura.

Tommy Yen, designer gráfico dono da marcaT&Y avalia: "por um lado, essa
ocidentalização é uma coisa boa. Ela permite que os designers chineses pensem de
modo mais liberal e encontrem significados que ultrapassem o que eles já conhecem.
Porém, por outra perspectiva, há o perigo de que a arte e o design chinês se tornem
ocidentalizados demais, acabando por nos prejudicar". Tommy acrescenta que jovens
artistas estão mais cientes da importância de sua originalidade, assim como da
importância de se ter valores culturais que remetam às tradições chinesas.
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05 Xi He ainda
incorpora valores
tradicionais chineses
em seus trabalhos. O
tema dessa obra, criada
para o evento Tiger
Translate, é a
importância da união
dafamíliachinesa
durante o jantar

06 Cada vez mais
chineses i
mpressionamo
mundo do design.
Qian Qian está entre
eles. Ele utiliza
elementos modernos
para reinterpretara
estética da China

07 O trabalho do
coletivo Untnask
Group passa por
diversas disciplinas.
O trio que forma o
grupo é focado em
criações artísticas
em 3D, mas eles
também fazem
trabalhos de design
de produto

05

O grande passo
Ser apaixonado e criativo costuma ser bom para um designer.
Porém, é preciso lembrar que a China ainda possui problemas
políticos e econômicos. John Millichap.que edita a publicação
3030 Press, dedicada a perfilar a nova geração de criativos
chineses, descobriu que, embora os jovens se arrisquem mais,
seus projetos raramente impactam o cenário internacional.
"Grandes empresas ainda estão cautelosas sobre o modo como
desejam apresentar seus produtos. Como resultado, essas
empresas acabam imitando marcas estrangeiras em vez de
pedir que um designer crie algo novo", explica John.

"Nossa infra-estrutura é fraca", afirma Zhang
Hongxing, curador da exibição China Design Now. "Há um grande
contingente de designers gráficos se formando no momento.
Muitos não vêem outra alternativa a não ser trabalhar com
publicidade, ramo em que sobra menos espaço para a
criatividade. Enquanto isso, a competição entre os profissionais
do design vai aumentando, o que colabora para a diminuição do
valor do design na China."

Sem a ajuda do governo chinês, Zhang acredita que a
maioria de designers chineses continuará a lutar "até que toda
uma plataforma, onde devem ser incluídas educação e
infra-estrutura, esteja mais aberta para a evolução de criativos independentes. Caso contrário, a linguagem e
o estilo do design chinês não serão originais, ou mesmo nem chegarão à altura do design japonês."

Deixando de lado a previsão pessimista de Zhang, algumas mudanças no campo cultural da China
começaram a ocorrer. Os artistas já possuem as habilidades, o desejo e a paixão necessários para o sucesso
na profissão. Mesmo com suas incertezas, Zhang reconhece que, dentro de dez anos, o design chinês fará
parte da cultura global, mesmo sem possuir identidade própria.

Em um cenário mais otimista, há uma boa chance de que a paisagem do design mundial mude para
sempre. É nesse momento que a China poderá se tornar a protagonista de uma revolução criativa no design,
passando a influenciar os ocidentais com o seu brilho e as suas próprias cores.
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