Quando se trata de unir idéias, conceitos e descrições dos objetos
à nossa volta, as palavras podem ser insuficientes. Muitas vezes
os significados não podem ser traduzidos por elas com perfeição.
Para que essa tradução seja feita corretamente, a
tipografia entra em cena. A palavra formada pelas letras transmite
o seu significado mais simples, muitas vezes óbvio. Já a forma, ou
melhor, a tipologia que compõe essa mesma palavra, transmite
uma mensagem intrínsica e, ao mesmo tempo, essencial, para o
seu público-alvo.
O designer gráfico norte-americano Herb Lubalin
(1918-1981), famoso pela direção de arte das revistas Eros, Fact e
Avant Garde, além da criação da fonte ITCAvant Garde [uma grande
influência para projetos gráficos e logos das próximas décadas], era
adepto da construção de um significado por meio da estética da
própria palavra, seja em fontes decorativas, chamadas de matérias
ou logos. O trabalho tipográfico não era de simplificação, mas de
direcionamento ao público-alvo por meio da tipografia.
Herb Lubalin procurava dar personalidade a seus tipos,
a mesma coisa que essa nova leva de tipógrafos-ilustradores
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01 JobWouters
afirma querer
criar peças que
comuniquem o
designdomodo
mais claro possível

02 A campanha Want
it.', feita pela loja Saks
FifthAvenueem20G7,
foi uma colaboração
de Michael Beirutda
Pentagram e
Marian Bantjes

01

- como Caio Oyafuso, Crystian Cruz, Frederico Antunes,
Marina Chaccur e outros artistas - está tentando fazer. O
objetivo é usar a fonte em uma direção distinta da legibilidade,
rumo a um tipo mais puro de comunicação - o pictórico.
Ao combinar os tipos com suas habilidades artísticas
e ilustrativas, esses designers potencializam o significado
gerado pela palavra por meio de desenhos, pinturas, recortes,
vetorizações e fotografias. É a tecnologia - e os jovens neurônios
criativos desses artistas - que colabora para o florescimento de
uma nova estética tipográfico-ilustrativa. De acordo com o
artista TobiasWarwickJones, "a tipografia digital é uma área
que já foi totalmente desmistificada". O desenvolvimento do seu
aspecto ilustrativo é o resultado do renascimento da estética
manual com a facilidade tecnológica que se tem atualmente.
Em meio à maximalistas e minimalistas, as pessoas
estão cercadas de tantas informações - legíveis ou não -, que,

02

não tendo tempo de assimilar todas elas, acabam selecionando apenas as de maior
destaque. Para se transmitir uma mensagem de modo efefivo, um artista visual precisa
se esforçar mais e ter muito mais trabalho do que há 30 anos. Deve ter sensibilidade e
estilo próprio. Antes de escrever a mensagem tipográfica, ele precisa ilustrá-la.
Na opinião de Caio Oyafuso, diretor de arte da Leo Burnett deToronto, no
Canadá, o item mais importante de
qualquer projeto de design é uma boa
idéia. "É ela que irá 'fisgar' o observador.
Apenas depois que a idéia é definida é
que se determina a função da tipografia e
da ilustração", explica o artista. "Dessa
forma, você define se ambos trabalharão
juntos ou complementarão um ao outro, o
que facilita a escolha do estilo da
ilustração e da tipografia", completa.
Já para Crystian Cruz, designer
gráfico da Editora Abril, mais importante
do que a idéia é prender a atenção do
observador. "Esse é o grande desafio
atual do designer. Em peças gráficas ->

O designer precisa causar
impacto para atrair o olhar do leitor,
mas também precisa ser muito claro
em sua mensagem
Computer Arts Brasil
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-> como revistas, estudos indicam que
o leitor tem de quatro a seis segundos
para ser atraído pela capa. O designer
precisa causar impacto para atrair o
olhar do leitor, mas também tem de
ser muito claro em sua mensagem
para que a revista não seja devolvida
à prateleira segundos depois", explica
o designer, que está no Reino Unido
cursando mestrado deTypeface
Design naUniversityof Reading
[reconhecida como o maior centro de
estudo em tipografia no mundo].
A canadense Marian
Bantjes, cujos clientes incluem as
revistas Wired e Wbe, está interessada
não somente na comunicação pura e
simples, mas nos seus diversos níveis
de compreensão. "Quero chegar a um
nível de elementos gráficos em que não importa se é possível
ler a mensagem ou não, e sim tê-la decifrado."
O design produz um tipo de comunicação que deve
ser compreendida de acordo com as necessidades de cada
cliente. Contudo, é sempre a habilidade do designer que
determinará o estilo do trabalho final. E entre essas duas
pontas está a criatividade, alimentada pelas referências de
cada artista. Um resultado satisfatório dessa tríade depende
sempre de um quarto elemento, muitas vezes esquecido: a
percepção do público-alvo. "O designer precisa pensar em

primeiro lugar no público da peça gráfica e no seu potencial foco de atração: se é o
texto ou a ilustração", explica Crystian Cruz.

Explorando novos territórios
Brincar e bagunçar com as formas das letras e transformá-las em figuras é mais
antigo do que andar para frente. Porém, essa última turma de tipógrafos-ilustradores
está dando novos ares para algo que nasceu há mais de dois milênios na Grécia. "A
escolha de se trabalhar com a mão ou de escolher uma fonte digital direto no
computador certamente foi um divisor de águas para a tipografia", nota o holandês Job
Wouters. "Há meio século, praticamente todas as vitrines e a maioria dos anúncios
publicitários eram pintados à mão. Cinqüenta anos
depois, essa área ainda é extremamente fértil".
O processo criativo do designer gaúcho
Frederico Antunes é um reflexo dessa mistura
analógico-digital. "Geralmente é da definição de
um conceito que vem a derivação formal de uma
fonte. Porém, às vezes acontece de eu chegar a
uma solução gráfica por acaso e, a partir dela, dar
continuidade ao projeto. Vejo algo na rua e adapto
ao meu universo ou vou simplesmente
desenhando no grid", conta o artista, que confessa
não ser nem um pouco burocrático nesse processo.
"Idéias novas surgem de lugares e processos
inusitados", acre.dita. A designer brasiliense Marina
Chaccu r é adepta dessa aleatoriedade criativa.
"Gosto de rabiscar muito com diferentes
ferramentas ou até mesmo recortar papéis,
acetatos... Só então começo a trabalhar as
proporções e as questões técnicas", explica.
Primeiro a diversão, depois o trabalho.
"Acho que as pessoas se lembraram do
quão divertido é brincar com os aspectos mais
rudimentares do design gráfico", acredita o
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-> londrino Craig Ward. Qualquer um pode criar ti pôs agradáveis e legíveis - algumas
aulas de tipografia e livros didáticos são suficientes para isso. "Mas quando se decide
interpretar uma idéia ou sentimento dentro de um texto e adicioná-lo à tipologia
- ou até mesmo retirá-lo - aí o trabalho se torna ilustrativo."
"É claro que a preferência portipos manuais no mundo da publicidade
não vai durar para sempre", avisa Job Wouters. "A tipografia ainda não atingiu o
seu ápice, mas, quando isso acontecer, o ritmo de novas idéias diminuirá e os
jovens criativos se voltarão para outra vertente", prevê Tobias Jones.

Não há destino final para o design, nenhuma meta
a ser alcançada. A evolução gráfica é um processo sem fim,
assim como as tentativas de dar significado a formas de
letras e até mesmo sons. Um bom designer deve sentir
prazer em explorar essas vertentes, não se preocupando em
encontrar uma solução universal para seus projetos
tipográficos. Mas se mesmo assim você precisar de uma
regra de ouro para qualquer projeto, o designer romeno
Andrei Robu pode ajudar: "o tipo ilustrativo funciona em
qualquer lugar e em qualquer contexto. Ele é muito mais
profundo do que uma ilustração ou uma frase isoladas",
Para Marian Bantjes, o casamento entre ilustração
e tipografia acontece "quando é necessário transmitir algo
que não é essencial para o público-alvo". Porém, na maioria
das vezes, o não-essencial é uma classificação subjetiva.
"Os editores de revistas acham que colocar títulos nas
reportagens é algo essencial; eu não acho." Para Marian, a
ilustração de uma placa de saída de emergência é essencial.
Tudo que esteja abaixo ou acima dessa figura não.

Tipografia
O5 A fonteTrickFun,
do designer Andrei
Robu. Seus clientes
ncluem Coca-Cola,
a operadora de
telefonia Orange e
a Western Union

06-08 O diretor de arte
Caio Oyafuso criou os
cartões de visita e a
identidade do Toronto
Humane Society, um
abrigo para animais
abandonados
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06 "Vejo-me como um
ilustradortipográfico.
Dou vida a chamadas,
crio novos tratamentos
tipográficos e exploro
as noções da palavra
como sendo uma
imagem", define-se
CraigWard

07 Imagem criada
pela Non-Format
para uma campanha
da companhia
telefônica Orange

"* Diversão e tipografia
Trocando em miúdos, as ilustrações resultantes de mensagens puramente
tipográficas devem divertir, antes de tudo. Afinal, elas concorrem com anúncios muito
mais chamativos, que geralmente usam a imagem como elemento principal. "Acredito
que as pessoas gostem de descobrir as coisas, de se divertir durante a transmissão de
uma mensagem tipográfica", afirma Marian Bantjes. Enquanto trabalhava como
diretor de arte da revista The Wire, o designer Jon Forss chegou à mesma conclusão.
"Sempre fomos sensíveis à tipografia como observadores porque ela demanda pouco
trabalho de compreensão. É intuitiva."
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08 Sacola da
campanha Toste The
Seasons, feita por Shaz
Madani, que encorajava
os consumidores do
mercado Sainsbury's a
consumirfrutase
vegetais da estação

09 "Os tipos me atraem
e surpreendem devido
às possibilidades que
têm de expressar
sentimentos, emoções
e pensamentos com
a ajuda de linhas e
curvas", conta
AndreySHCH

lOUmadasfolhasdo 11 Interpretação
calendário feito por
experimental do livro
Caio Oyafuso usando a As Mil e Uma Noites
fonte Berthold Akzidenz feita pelo designer
Grotesk. "Esse projeto argentino Emilio
é minha declaração de LionelSuárez
amor pela tipografia",
revela o artista

Para Crystian Cruz, é a tipografia que dá voz à
mensagem. "A escolha de uma fonte é um dos principais
recursos gráficos à disposição de um designer. O fato de
poder criar tipografias que vão dar o tom de um projeto foi
o que me levou a desenhar fontes", conta o artista.
Esse é o apelo criativo dessa vertente.
Sua aparente simplicidade geralmente
engana os olhos dos observadores
menos preparados. Portrás de linhas e
curvas graciosas ou rudes, estão
mensagens implícitas e muitas vezes
decodificadas apenas pelo inconsciente
humano. "Trabalhar com tipografia

53

12Adesigner
brasiliense Marina
Chaccur desenvolveu
um cartão-postal
com uma tipologia
quase ilegível

significa que posso ter tantos estilos quanto há famílias
tipográficas e infinitos tratamentos para cada uma", define Craig
Ward. "Isso é muito empolgante."
"Uma nova geração de designers está confiando em
suas próprias mãos novamente, deixando de lado a escolha
consciente fornecida pelas fontes do computador", afirma Job
Wouters. "Outro dia li em um blog que faço parte de uma geração
de designers que deixaram a tipografia sexy novamente", lembra
o artista. "Gostei do adjetivo."
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