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LORENZO
PETRANTONI

Dando vida nova a antigos tesouros, o
ilustrador italiano traz um pouco do
imaginário antigo para o design moderno

Direita Esse pôster
para a campanha
chinesa da Nike
combina a tenista
Maria Sharapova com
os inconfundíveis e
curiosos achados de
Lorenzo

Em alguma vida passada, Lorenzo
Petrantoni deve ter sido um alfaiate.
Em suas ilustrações, gravuras antigas
parecem ser tecidas digitalmente.
Lorenzo é um artesão, puro e simples.

A maioria das fontes criadas por
ele sai de dicionários do século 18, cujos
exemplares ele mantém em uma vasta
biblioteca. Alguns podem considerar o
que ele faz como plágio, mas o artista não
vê a questão com tanta radícalidade,
mesmo que essa seja uma característica
de seu trabalho. "Dou vida nova a livros,
eventos e caracteres que poderiam
acabar esquecidos em alguma prateleira
empoeirada", argumenta.

No trabalho de Lorenzo, cada
mícron de espaço é maximizado, com
uma incrível atenção aos detalhes.
Senhores bigodudos irradiam olhares

hipnóticos e arabescos elaborados são engolidos por estilhaços. Letras impressas
voam como se possuíssem asas. Enxames de símbolos tipográficos decorativos voam
ao redor de cavaleiros honrados. Precisão não é o objetivo de Lorenzo, é a sua religião.

Uma das peças mais aclamadas do italiano é uma ilustração feita para uma
campanha da Nike na China que mostra a estrela russa do tênis Maria Sharapova.
Pediram ao ilustrador que ele misturasse imagens da tenista com seus inconfundíveis
e curiosos achados. Afigura mostra uma foto de Sharapova com motivos de fogo. Seus
cabelos se movem como chamas e um vulcão em erupção aparece à altura dos
joelhos. Uma locomotiva passa pelo meio de seu corpo, acima de um eclipse solar.
Foguetes em lançamento chamuscam antigos fornos a lenha. É uma destilação
poética do poder de Sharapova.

É besteira condenar Lorenzo por reciclar a imagem de terceiros.
A descontextualização pode ser um deleite para os olhos quando é feita tão
habilmente. Sua arte está mais próxima da modificação genética do que dos remendos
feitos pelo Dr. Frankenstein. Seu trabalho não é variado ou colorido, mas isso não
precisa ser algo ruim. "Para mim, o preto e o branco são eternos", conta. "Se bem
usados, podem ser melhores do que um arco-íris." Não seria difícil imaginar algum
designer do século 23 revirando as obras de Lorenzo e continuando um ciclo de
inspiração que parece - e tomara que seja - eterno.
www.lorenzopetrantoni.com

As dicas de Lorenzo
01 Organização sempre é importante. Crie pastas no
lllustrator para colocar fontes de acordo com suas
aparências, funções ou projetos. Isso ajuda a encontrar suas
favoritas e a lembrar das esquecidas. Não há por que ter
milhares de variações se for impossível navegar por elas.

02 Curvas Bézier podem ser traiçoeiras se não forem
encaradas por partes. Por que não construir grandes curvas
passo a passo? Você terá mais controle e errará menos.
O uso de ferramentas digitais nos faz querer ser rápidos em
tudo em vez de pensarmos melhor no que estamos fazendo.

03 lllustrator e Photoshop são programas pesados que
ocupam muita memória, Tenha certeza de que investiu em
memória RAM suficiente para que eles funcionem bem,
especialmente em conjunto com outros programas. A
temperatura também pode influenciar muito a performance.
Eu uso o SMC Fan Control para controlar a temperatura do
meu PowerBook e aumentar a potência das ventoinhas,
caso seja necessário.

04 Conhecer os pontos fortes e fracos de sua impressora é
metade do caminho para satisfazer clientes. Saiba como
essas máquinas interpretarão o trabalho original. Limites de
tinta são muito importantes. Sempre confirme a densidade
de preto do cliente para que tudo fique correto na impressão.

05 Uso muitas colunas no meu trabalho, especialmente no
InDesign. Se você quer usar parágrafos muito estreitos que
estão alinhados à direita, justifique-os. Reduzira
porcentagem desejada colabora para otimizar o espaço que
cabe às palavras.

06 Tenha certeza de que está tudo certo com seu hardware.
Eu uso meu scanner dia sim, dia não, e seria um desastre se
eu arranhasse o vidro dele. Tire sempre a poeira de livros
antigos para não sujá-lo. Fotógrafos profissionais raramente
tocam a tente - tudo é protegido por filtros. Os scanners
ainda não têm essa vantagem, então dobre sua atenção.
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