A forca
dos padrões
Formas complexas, adornos
geométricos e mosaicos
simétricos estão mais
populares do que nunca.
Saiba o porquê
Por: NickSpence (Londres) e
Nathalie Foiço (São Pau b)

Os padrões estão em todos os lugares, do
design gráfico e a ilustração, passando
pela moda, até o design de interiores. Não
é difícil enxergar o apelo que essa técnica
possui. Decorativos e contemplativos,
clássicos e contemporâneos, os padrões
atraem e inspiram artistas porque têm
versatilidade infinita.
O design de padrões passou por
uma espécie de renascimento. Novas
técnicas de criação e impressão
encorajaram designers a produzir estampas
para tecidos, objetos de decoração e até
papéis de parede. Para alguns, o interesse
pelos motivos que se repetem é uma reação
à disciplina gráfica e uma celebração da beleza decorativa.
"Depois de anos de minimalismo, a decoração está de
volta", afirma Zoe Barker, diretor do estúdio britânico Boe&me, que
cria designs para o setor de moda e interiores, entre outros. "A
decoração promove a oportunidade de se apreciar algo puramente
pela estética. É da natureza humana decorar a si mesmo e o seu
ambiente. E o design de padrões celebra a alegria do desnecessário."
A moda se tornou uma área especialmente produtiva para
os padrões. A criação de artes com repetições permite um alto nível
de criatividade - qualquer coisa, desde um caranguejo até um
para quedas, pode ser um padrão -, uma liberdade que casa
perfeitamente com a necessidade de constante reinvenção da
moda. As possibilidades são inúmeras: poucas regras ditam as
formas que são usadas e as seqüências podem ou não ser precisas.
Michael Perry é um designer e autor norte-americano que
trabalha sob o pseudônimo de Mídwestisbest. Ele assinou uma série
de designs manuais em seu novo livro Overand Over:A Catalogof
Hand-Drawn Patterns [ainda sem tradução no Brasil]. Mais de 50
designers colocaram a sua assinatura lá, incluindo Deanne Cheuk,
Robin Cameron e Garrett Morin. "Sempre procuro escolher pessoas
que considero além das fronteiras dos padrões. Busquei as que
utilizam padrões de maneira que não podem nem ser
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considerados como tal e também artistas que nunca fizeram
padrões antes" explica Michael.
Com o objetivo de promover a complexidade colorida e
exuberante dessa vertente, Michael Perry sabe mais do que
ninguém que a tecnologia ajudou e muito na ascensão dos
padrões. "Agora é muito mais fácil imprimir padrões. Há alguns
anos, quando desenhava estampas de camisetas, sempre
queria colocar o desenho em todo o tecido - e nenhum
fabricante queria fazer isso. Hoje é possível comprar roupas
assim em qualquer lugar."
Aarte da repetição atrai um contingente significativo
de designers e ilustradores. A artista digital escocesa Hanna
Werning é um dos que possuem atração particular pelos
padrões e suas nuances."Sempre fui uma interessada por
detalhes e repetições, mas nunca notei esses elementos até
começar a brincar com serigrafia durante a faculdade", conta.
Mesmo sendo criados em trabalhos pessoais, seus
padrões rapidamente chamaram a atenção de grandes clientes.
"As pessoas se interessaram tanto que tive de produzir algo
comercial", conta. "Primeiro, fiz os pôsteres da série
AnimalFlower. Isso fez com que empresas, e não só
consu m idores, se i nteressassern pelo que faço."

Também a designer Carolina
Gonçalo vale-se da versatilidade de
padrões para compor seu trabalho,
inspirando-se nos artistas do
movimento Arts&Crafts, especialmente
nos trabalhos de Willian Morris. "A
natureza está cheia de elementos
repetitivos. Mais do que as estampas retro que encapavam as
geladeirãs nos anos 1970, admiro os padrões como o das penas do
pavão, das manchas coloridas das carpas e das listras nas pétalas
de alguns tipos de flores", conta a artista. Carolina descobriu a
vertente ao final do curso de Desenho Industrial da Universidade
do Estado de São Paulo (UNESP), em Bauru, interior do Estado.
"Comecei a pesquisar referências de composição em ilustração,
formas de distribuir os elementos de um jeito bacana, que eu
gostasse. Foi aí que comecei a reparar o quanto estamos cercados
por padrões, de todos os tipos. Pesquisei os que os povos do
Oriente criavam e me aprofundei um pouco em desenho
geométrico", lembra a designer.
O processo criativo de Carolina Gonçalo começa
manualmente. "Desenho os elementos que vão compor o padrão e
quando obtenho alguns que me agradam, dou início ao processo -

Computer Arts Brasil

Especial
Padrões

-)> de composição. Nem sempre tenho todos os elementos prontos
quando começo a montagem; muitas vezes tenho que pensar em
novos ao longo do processo", conta. O objetivo de Carolina é sempre
conseguir encaixar todos os elementos de uma forma visualmente
harmônica e natural. "Melhor ainda se nesses encaixes surgirem
outras combinações que não tenham sido anteriormente
planejadas", acrescenta.
Talvez seja por causa dessa versatilidade que definir um
bom design de padrões é tão difícil. "Às vezes uso padrões do
mesmo modo que você provavelmente usa a cor", aposta Michael
Perry. "Experimento coisas malucas até gostar do resultado. Adoro
quando as coisas são tão detalhadas que você precisa analisar parte por parte da peça
para começar a compreendê-la."
Até os criativos com um estilo pré-determinado sugerem que essa
versatilidade pode fazer maravilhas quando o assunto é padrões. "Há uma variedade
infinita de tipos: pode ser um elemento repetido que não mostre isso de cara, algo com
fluidez e ritmo constante, ou até uma combinação inesperada de cores e elementos",
acredita Hanna Werning. "Acho incrível como algo tão simples pode ter tanto impacto,
chegando a afetar a moda e as tendências em geral", acrescenta Pete Davies, diretor
de design de Boe&me."Para mim, um ótimo padrão é aquele do qual você sempre
se lembrará."
05-06 O novo livro
de MichaelPerry
divulga artistas
que ultrapassam
as barrei rãs do
design de padrões
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