


Uma nova geração de designers
começa a dar valor para idéias,

conceitos e espontaneidade,
deixando a tecnologia em

segundo plano
Por: Mark Penfold (Londres) e Nathalie Foiço (São Paulo)

De acordo com o designer norte-americano Charles Eames
[1907-1978], o design é uma questão de dispor elementos do
melhor modo possível. Essa definição simplista está sendo
traduzida por alguns designers contemporâneos de modo a renovar
o propósito e multiplicar possibilidades. Para esses artistas, design é
diversificação. Na opinião do paulista AldoFabrini, designer da
Agência Salve_,"o design ê o meio e está longe de ser o fim" Já para o
chileno Guillermo Alarcón, mais conhecido como Veggie, o design é
tudo o que se pode ver. "Nada é feito por acidente: tudo tem uma
razão de ser, mesmo que seja inconsciente", explica.

Quando a tipografia digital, os filtros do Photoshop e a
modelagem 30 surgiram, pareciam dádivas divinas criadas para
expandir as opções disponíveis a todos os designers ou aspirantes a
tal. Porém, algum tempo depois, alguns artistas passaram a se
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sentir escravos de comandos e atalhos enquanto os clientes
se aproveitavam da situação e passaram a exigi r cada vez mais
trabalho, visto que, supostamente, o processo fora 'facilitado'.

A boa notícia é que esse deslubramento tecnológico
parece estar chegando ao fim. As 'facilidades' da arte digital já
foram mais do que assimiladas: com um computador e acesso ã
internet, um designer pode ficar por dentro das principais
novidades do ramo em todo o mundo. Tendo a possibilidade de
se conectar com o mundo nas mãos e já confortável com isso,
uma nova geração de designers não se contenta apenas em
seguir regras - e muitas vezes nem os clientes - aceitando
apenas o tipo de solução que agrada a eles próprios.

E preciso sempre haver um
conceito, mas um pouco de estilo sem
justificativa de vez em quando não
magoa ninguém!

Entendendo o sistema
O design gráfico sem pré foi muito aberto a novas idéias. E há inúmeras razões para
isso. Primeiramente, é função do designer enxergar várias opções de trilhas pela selva
sintática e semântica que cada cliente entrega - e já compreende. Contudo, o designer
deve ir muito além do que a sua função básica, que é a de um solucionador de
problemas de comunicação. Atem de executar, deve preccupar-se com todo o processe
criativo, desde a concepção da idéia, de modo que ela não se perca conforme o
trabalho evolui. Além disso, é preciso estar atento a tendências e ao trabalho de outros
profissionais. "Não basta ter conhecimento técnico de softwares; é necessário ter
embasamento teórico e alimentar seu repertório todos os dias" completa Aldo Fabrini.

O artista digital venezuelano MASA, filho de pai pintor e designer autodidata,
cresceu em volta de livros de arte e design, discos de vinil e pôsteres. Com um

ambiente tão favorável como esse, não
surpreende saber que já desenhava
camisetas e pôsteres durante o Ensino
Médio. Em 2003, MASA publicou o livro
LATINO, pela editora alemã Die Gestalten
Verlag, e hoje é um dos designers ma's
famosos da Venezuela. "Tento
desenvolver mais do que uma
metodologia em cada projeto, manter o
melhore me lembrar dos erros. A partir
deles e de idéias inacabadas, construo os
próximos trabalhos", conta.

Aumentar o repertório de
referências, repetir acertos e
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02 Cores e recortes
formam o convite feito
peio estúdio português
Alva para um eventc no
clube LuxFrágile, em
Lisboa. Portuga1.

030 restaurante
lisboeta Bica do Sapato
pediu que os designers
do Alva criassem os
convitesdoo:tavo
aniversário de local

• lembrar-se dos erros cometidos é essencial em um ramo que
está em constante mudança. As ferramentas, o papel, as mídias
e até o público-alvo do mercado criativo são todos variáveis: não
é permitido a designer algum se assustar com o novo. Além
disso, a falta de elementos fixos deve ser uma vantagem:"há
milhões de direções a seguir em um só projeto", acredita o
artista inglês Bob Sanderson, do estúdio Sanderson Bob."É isso
que faz com que o design seja uma profissão tão empolgante."

Estúdios de design e freelancers devem estar bem
equipados para lidar com os mais variados perfis de cliente ao
mesmo tempo. E quanto mais projetos aceitarem, mais
experiências irão adquirir em um processo que pode ser
chamado de 'malabarismo criativo1: de manhã, definem o
branding de uma empresa sóbria e familiar; ã tarde, fazem
ilustrações para a grife do momento. Uma das coisas cruciais
para o êxito dessa flexibilidade, além de disposição e
criatividade de sobra, é a internet.

Referências globais
"Provavelmente tenho mais colegas designers fora do Reino
Unido do que aqui", afirma Scot Bendall, do estúdio inglês
LaBoca Design."Isso era impensável há cinco anos,"

Bob Sanderson possui referências artísticas das mais
variadas graças à internet. "Visito o Flickr de uma artista que faz
autorretratos com canetinha, um por dia. E eles são fantásticos."
Bob nunca utilizou essa referência em algum de seus projetos,
mas afirma que poderá fazê-lo no futuro. Com clientes como
Nike e Microsoft, urna edição do Windows toda em canetinha
pode estar porvir...

O importante é que Bob sente-se livre para fazer essa
conexão porque, como a maioria dos designers, possui uma
mente aberta no que diz respeito a tendências. Outro designer que pensa da mesma
forma é o sueco MichaelThorsby, mais conhecido como PMKFA. Praticamente não há
mídia que Michael nunca tenha experimentado, desde instalações 3D até ilustrações.
"Tento não excluir nada", justifica o designer."Trabalhar com novas mídias, formas e
desafios é o que me faz acordar todos cs dias com um sorriso no rosto", completa.

Vindo de uma geração extremamente confortável com a tecnologia,
Guillerrno Alarcón, que tem 22 anos, comenta que se o design gráfico não tivesse sido
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E preciso
experimentar coisas novas e
brincar com tendências sem
se prender a elas

englobado pela tecnologia digital e softwares de criação, não
teria se interessado pelo ramo. Para sobreviver corno designer
na atualidade, não é preciso ser um* escravo da tecnologia, mas
sim aproveitá-la de modo benéfico como, por exemplo,visitando
portfôlios de outros artistas. Quando o assunto é referências
artísticas na internet, Guillerrno é muito claro: "me considero um
browser ambulante".

Habilidades extras
Para se aventurar em mídias suficientes de modo a sobreviver
na selva do design gráfico, um designer precisa ter habilidades
extras manuais.que normalmente são encabeçadas pela
ilustração e seguidas de recorte e colagem, colorização e até
serigrafia. Afinal, esse ti pó de talento sempre conviveu com o
design gráfico e não deixará de fazê-lo tão cedo. É o que faz COTI
que um bom artista gráfico esteja ã frente de alguém que
apenas possui um computador e u ma cópia do Photoshop. Para
o brasileiro Leandro Li ma, "um designer está ciente de que
softwares são apenas ferramentas que possibilitam a execução
de um projeto colaborando para sua eficácia. Estão em uma
posição tangencial e não central".
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04 O finlandêsChris
BoLton possui clientes
de moda, arquitetura,
publícídade e música.
O convite ao lado foi
criado para a a exibição
Rã"sànen.ocorridana
Galerie Anhava.em
Helsinki., na Finlândia

05 O designer
venezuelano VASA
dedica-se a marcas
urbanas e jovens
come a Nike
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Muito antes da internet, o computador já havia
democratizado o design. Contudo, hoje somente artistas corn
talento suficiente irão triunfar em um momento que o design
requer atenção especial. "Tento não cair em clichês clássicos do
design gráfico" conta Guillermo Alarcón."Devemosexperimentar
coisas novas e brincar com as tendências atuais, mas sern se
prender a elas", aconselha."É preciso sempre haver um conceito",
acredita Scot Bendall, "mas um pouco de estilo sem justificativa
conceituai de vez ern quando não magoa ninguém!".

O uso da cor
A importância de conceitos e idéias pode ser justificada com exemplos relativamente
simples, como a cor. Uma paleta pode ser identificada corno sendo de determinada
época ou lugar apenas pela quantidade de nuances e tonalidades. "É possível que
escolhamos um tema de cor por acidente" nota Eike Kònig. "Mas sempre
desenvolvemos nossos próprios conceitos e combinações."

Para alguns, como o finlandês Chris Bolton, a cor deve ser tratada corn muito
respeito."Usar cores de modo sempre novo e surpreendente é um desafio" afirma. Já
para outros, como Scot Bendall,"a cor é um prazer simples que deve ser aproveitado

da forma mais inteligente e impetuosa
possível'1. Essa abordagem, acredita Scot,
marca uma tendência que pode ser vista
por todo o design moderno. Já o diretor de
arte sueco Johan Prag prefere manter o
uso da cor mínimo, somente aplicando-a
quando acrescenta algo à peça. O melhor
de tudo isso é que um bom design pode
partir de qualquer uma dessas visões.

Tornando-se essencial
O design definitivamente se expandiu
para novos territórios. "Os designs estão
cada vez mais sendo impressos em
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06 O anúncio Viva a
Revolução, feito por
Aldo Fabini e
Franc"neGu len
para a Ed tora Abril,
foi inspirado na
instructoart

[movimento criado
por MatthewVecovo
que visa inserir
beleza estética em
coisas improváveis
como manuais de
instrução]
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07Gráficosparao
eventc Swedish Style.
ocorrido em Tóquio,
Japão, criados pelo
sjecoJohanPrag

OB Convidado
pela gravadora
independente Sala
Pulp, Leandro Lima
ilustrou o poema
Música de metrô, de
Fernanda Girrenes

OB
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110 estúdio inglês
LaBoca produziu
ilustrações exclusivas
para essa edição da
revista Specfolten

Uma nova geração de
jovens está fazendo muito barulho
na área criativa

n
diferentes tipos de mídias", constata Eike Kõnig. Na opinião

de MichaelThorsby, essa expansão vai muito maís além, já que
as ferramentas utilizadas para criar se multiplicam. "Urna nova
geração de jovens extremamente confortáveis com a tecnologia
está fazendo muito barulho na área criativa. E isso é ótimo." A
permanência do bom design, entretanto, depende da quantidade
de clientes dispostos a dar uma chance a ele. Como os trabalhos
exibidos nessa reportagem podem provar, esse tipo de cliente
existe, mas não é a regra. Para piorar, em tempos de crise como o
atual, os clientes têm tendência a ser conservadores, limando as
chances de qualquer projeto mais ousado.

Enquanto o mundo não se torna um lugar melhor, o
design gráfico contemporâneo precisa encarar mais
possibilidades do que nunca em termos de técnica e aplicações.
A indústria criativa acaba de entrar em urna fase em que uma

atitude mais madura frente ao extenso
aparato tecnológico disponível é
imprescindível. E, quando se
fala em maturidade, estão incluídas no
pacote confiança, ponderação e força
criativa para derrubar toda e qualquer
presunção pessimista de clientes com
medo de inovar.

MichaelThorsby, PM KFA
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