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E na cidade de Zurique, no nordeste da
Suíça, que o artista norte-americano
David Carson comanda o seu império
criativo, a David Carson Design, Inc. Sua
lista de clientes possui nomes que vão
desde a gigante American Airlines até a
publicação alternativa de skate
Transworíd SKATEboarding. E ele não é
'somente1 uma lenda viva do design:
David já figurou entre os dez melhores
surfistas do mundo pelo ranking da
Associação de Surfistas Profissionais
(ASPj.Tom Dennís, editor da Computer
Arts inglesa, entrevistou o gênio.

CA: O livro The Rules of Graphic Design
[As Regras do Design Gráfico, sem
tradução no Brasil] é um título inusitado
para alguém que tem gosto por quebrar
regras. O que você explora nesse livro e o
que o motivou a escrevê-lo?
DC:As pessoas também acharam que o
titulo The EndofPnnt [O Fim dos

"Se o designer
não tem olho para a coisa,
u m programa não fará tudo
por ele."TomDennis
entrevistou o designer com
mais de 170 prêmios...

impressos, também sem tradução no
Brasil] era inusitado. Pensei que já era a
hora de existir um livro com as regras do
design gráfico - tanto as boas quanto as
ruins, as novas e as velhas. Ouvi muito
sobre esse assunto ao longo de minha
carreira...Todos nós temos as próprias
normas, sejam nossas ou de outros. Pedi
que algumas pessoas me mandassem
suas regras e obtive retornos muito bons;
aliás, muitas delas estão no livro. Algumas
pessoas chegaram a ilustrar sua resposta
ou a fazer um design para ela.

CA: Enquanto trabalhava nas revistas
Beach Cutture e Ray Gun, imaginava que
um dia estaria produzindo livros ou, em
outras palavras, formulando regras e
códigos para o design?
DC: Na verdade, não comecei minha
carreira com a intenção de criar livros.
E o mesmo vale para revistas. O que *
sempre tive em mente era a vontade de
'brincar' no ramo criativo.

Livros são divertidos de se fazer.
Meu último lançamento foi ha cinco anos,
então eu pensei,por que não?Talvez seja
a hora'. Ou talvez não. Não penso nos livros
como um modo de criar regras ou códigos,
e sim como pontos de partida de
inspiração para as pessoas que, a partir
de minhas obras, irão seguir seus próprios
caminhos. Um dos maiores elogios que
recebo quando dou palestras é quando as
pessoas me dizem que as deixei com
vontade de trabalhar, ou que as fiz
repensar seus projetos e hoje elas estão
mais felizes. , ,

CA: Você não seguiu o curso normal de
aprendizado em design [David é formado
em Sociologia pela San Diego University].
Os designers precisam aprender as
regras apenas para quebrá-las?
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01 David Carson
surfando nas Ilhas
Virgens Britânicas.
O surfe sempre foi
uma influência forte
na carreira do artista Escolhi recortes que

forcassem o observador a olhar para a
imagem de modo diferente, gastando
um tempo para compreendê-la

CA: Muitos de seus trabalhos dependem de certo nível de
inteligência e interação por parte do observador. Os designers
tendem a subestimar o seu público?
DC: Normalmente, sim. Contudo, ando vendo trabalhos melhores
ultimamente, dos mais diversos Lugares. Aqui em Zurique há
muitos designers gráficos bons, que merecem o reconhecimento
do público. Na maioria das vezes são publicitários de grandes
agências que tendem a subestimar horrivelmente a inteligência
dos seres humanes.

CA: Você costuma utilizar objetos do dia-a-dia em seus
projetos, coisas que as pessoas classificariam como inúteis em

âmbito artístico. Por que destacar esse
aspecto em seus trabalhos?
DC: Se classificarmos as coisas do
dia-a-dia como sendo inúteis, viveremos
em um mundo sem graça. Se eu conseguir
encontrar beleza e interesse nessas
mesmas coisas, terei uma experiência de
vida mais rica. O observador só pode ter
uma perspectiva diferente do mundo

CA: Os designers precisam colocar mais ênfase na legibilidade
ou no estilo de uma fonte?
DC: Não é necessário escolher uma coisa só. A emoção de uma
obra e sua tipologia são igualmente importantes na
transmissão de uma mensagem. Com sorte, a tipografia
normalmente segue o design do elemento. Mas eu diria para
sempre escolherem uma fonte que expresse o estilo da
mensagem, antes da legibilidade.

CA: Que designers contemporâneos você admira e por quê?
DC: Aprecio qualquer um que experimente algo diferente. Os
trabalhos de design precisam ser subjetivos para se tornarem
interessantes e valiosos. Qualquer um pode comprar o mesmo
software e fazer um cartão de visitas ou uma newsletter. Mas
ninguém pode copiar o seu passado-sua infância, seus pais,
suas experiências de vida. É daí que surgem os trabalhos mais
interessantes, e também os mais divertidos.

CA: A tipografia possui um papel menor em sua carreira atual
do que no começo dos anos 1990. A paixão por ela acabou?
DC: Felizmente o meu trabalho evolui, mas a abordagem básica
oermanece a mesma - interpretar a emoção de uma peça por
meio do design.

CA: Sua formação em Sociologia o influencia em seu trabalho?
DC: Estou sempre interessado na resposta do observador.
Gosto de saber quem é o público e qual é a melhor maneira de
me comunicar com ele.Troquei a área de desenho pela editorial
porque acho mais interessante ter uma história real sobre uma
pessoa ou um fato e tentar interpretá-lo. Minha formação não
afeta diretamente o estilo dos meus trabalhos, mas me conduz
a determinados tipos de projeto.

CA: Quando trabalha em um projeto de longo prazo, como a
edição de arte de uma revista, quando sabe que é hora de
seguir em frente?
DC: Quando o trabalho não me consome miais ê hora de passar
para o próximo.

CA: Seus trabalhos mais recentes, como a campanha para a
marca de surfe Quicksilver, são mais 'belos'se comparados a
projetos mais antigos, especialmente em termos de harmonia
de cor. Essa transição foi natural ou intencional?
DC: A resposta para qualquer problema de design está sempre
dentro do próprio projeto: quem é o público; qual ê a mensagem;
o que c cliente fez recentemente; onde o trabalho será visto ou
lido. No trabalho da Quicksilver, o problema era destacar zilhões
de fotografias coloridas em um ambiente já lotado, que é o da
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revista de surfe. A partir disso, escolhi
recortes que forçassem o observador a
olhar para a imagem de modo diferente,
reparando no anúncio e gastando um
tempo na tentativa dê compreende-Io.

Em outro nível, isso também
transmite uma boa mensagem sobre a
empresa: que eles experimentam coisas
novas, são progressivos ou qualquer coisa
do tipo. E, felizmente, as pessoas acham
que o produto possui as mesmas
características da marca.

CA: Você voltou a trabalhar no Quark.
Os designers dependem muito das
habilidades dos softwares hoje?
DC: Com certeza. Trabalho com
oasicamente um programa, que é o Quark.
O importante não é saber todos os
truques. O bom design vem das decisões
mais básicas - recorte, escolha de fonte...
Se você não possui olho para a coisa, não
é um programa que fará tudo oorvocê.

Esse é um dos motivos pelos
quais vemos tantas revistas bem
desenhadas hoje, mas quase nenhuma
que realmente se destaque. Os designers
ficam preguiçosos e deixam que o
software tome as decisões. Seu
computador não deve dizer qual é a
distância correta das colunas de texto; é
você quem precisa tomar essa decisão.
Tirem o título, o subtítulo e o byline da
mesma caixa!

CA: Qual é a sua opinião sobre o circuito
mundial de palestras de design, que
cresceu muito nos últimos anos? Parece
que alguns designers se ocupam mais
dando palestras do que produzindo.
DC: Se as palestras inspiram as pessoas a
fazer trabalhos melhores ou algo novo no
qual elas nunca pensaram ou tentaram
antes, então as palestras são uma coisa
muito boa.

CA: Qual é a melhor praia de surfe do
mundo inteiro?
DC: A que fica no meu quintal, em Tortola,
nas ilhas Virgens Britânicas. Sé no!
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