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CA: O que fez com que você se
interessasse pela indústria criativa?
BD: Essa pergunta é fácil porque tem a ver
comigo desde a época em que comprei
meu primeira computador. Adorei o fato de
poder criar alguma coisa. Não gostava de
números, da velocidade da máquina ou
coisas do tipo, e sim de causar certas
reações nas pessoas.

Acho que me decidi por esse
caminho quando vi o trabalho do coletivo
londrino Antirom pela primeira vez. Foi em
meados de 1994 e todo mundo falava de

"Para mim o processo de
recortar coisas ainda é
evidente em muitos de
meus trabalhos...Sou muito
mais tesouras do que lápis."
Tom Dennis ouviu o profeta
do design interativo

realidade virtual e interfaces 3D.
Quando saiu um trabalho do Antirom
para a Levis,fiquei impressionado.

CA: O que você achada internet como um
espaço de propagação do design? Era
possível enxergar uma conexão entre o
design e a interação ainda nessa época?
BD: Esse é justamente o motivo pelo qual
me identifiquei com os Mães - eles nào
possuíam toda aquela baboseira técnica e
simplesmente permitiam que você criasse
coisas. Lembro de ver um preview da
revista.net [publicação irmã da Computer
Arts inglesa lançada em dezembro de
1994 no Reino Unido e em janeiro de
2008 no Brasil, pela Editora Europa,como
Revista W] e pensar/Uau, que negócio é
esse de internet?! É incrível!'

Sempre criei coisas. Antes de
me relacionar com a internet, costumava
vender remixes não-autorizados de
músicas e montava álbuns de break para
uma gravadora independente de Londres.
Era inspirado pelo processo de roubar-
cortar-colardo produtor norte-americano
Steinski e, pouco tempo depois, pela
dupla de dance music Coldcut. O
processo de recortar coisas ainda
é evidente em meus trabalhos.
Parafraseando [o escritorTruman] Capote,
sou muito mais tesouras do que Lápis.

Brendan
Dawes
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CA: Expressar o elemento humano
em criações digitais é algo que você
sempre fez?
BD: Sim, definitivamente. Todos
gostamos de dizer coisas sobre nós
mesmos, de estampar a nossa
personalidade nas criações e dizer
para as pessoas o que pensamos.

Gosto do Tumblr (www.
tumblr.com) nesse aspecto porque não
tenho que escrever textos grandes:
apenas coloco uma imagem que por si
só dirá muitas coisas sobre mim.

CA: Seu pai era fotógrafo e você gosta
de fotografia. De que modo isso o
influenciou como designer?
BD: Acho que é algo que absorvi
inconscientemente ao longo dos anos,
provavelmente porque não tenho um
'olho de designer'. Uso essa expressão
aqui na agência porque não acredito
que seja possível aprender conceitos
como composição. Nós o
compreendemos bem, mas, enquanto
acredito que você possa aprender
determinado processo, ao mesmo

tempo não conseguiria explicar para
alguém porque um elemento de design
fica melhor 10 pixels para a esquerda.
Mas fica.

CA: O design interativo pode ser
considerado algo emocional?
BD: Com certeza. Quando assiste a um
filme, você desabilita a incredulidade
do seu cérebro e apenas absorve o que
está sendo transmitido. Com a
interatividade, esse processo também
pode ser físico, o que deixa as barreiras
mais complexas, tornando mais difícil a
produção de uma resposta somente
racional.Trabalhei em projetos que
fizeram as pessoas chorar e, para mim,
isso foi um acontecimento incrível-de
modo estranho, claro!

CA: O seu projeto Cinema Redux foi
exibido no Museu de Arte Moderna de
Nova York. Na sua opinião, os Estados
Unidos estão mais receptivos ao
design feito de códigos?
BD: Na verdade nunca pensei muito
sobre isso, mas sim, definitivamente há

mais designs feitos de código nos
EUA do que na Europa.

CA: Por quê? Você acredita que esse
tipo de design seja visto como arte,
mesmo levando em conta o modo
como foi criado?
BD: Exato. Talvez o lado tecnológico seja
visto com um olhar mais amigável nos
EUA e eles não sejam influenciados por
essa longa linhagem de design gráfico
que se tem na Europa. Os Estados
Unidos também têm toda uma história
baseada em códigos - graças a
pessoas corno John Maeda.

CA: Em uma entrevista para a
Computer Arts 14, John Maeda disse
que acredita que o digital e o
interativo foram muito longe, que
precisam ser reestruturados de modo
que fiquem mais básicos e humanos.
O que você pensa sobre isso?
BD: Na verdade não acho que o design
interativo seja humano o suficiente.
O problema começa quando você faz
uma divisão entre design e
desenvolvimento, que são dois lados
de uma mesma moeda. É possível
perceber quando algo foi codificado
por desenvolvedores que acreditam ter
criado a melhor coisa do mundo desde
que inventaram o pão de forma fatiado.

Na conferência Flash On The
Beach [evento anual realizado em
Brighton, no Reino Unido] alguém
inventou o termo 'deviners' - que seria
uma mistura entre designers e
developers [desenvolvedores]. Sempre
acho estranho quando um estúdio cria
um design e entregam-no para outra
equipe, que senta em outra sala e olha
para janelas diferentes - você acaba
esquecendo ou, pior, perdendo o
design e a intenção do projeto. Fomos
rnuíto cautelosos com isso no projeto
Biscuit Tin, por exemplo. Todos temos
uma conta no Flickr,que é um site
brilhante, mas você acaba se
esquecendo das fotos que coloca nele.
A partir disso, o BiscuitTin faz urna
seleção randômica das fotos de sua
conta e permite que você resgate
memórias perdidas por meio de uma
apresentação de slides.
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02 A biblioteca do
estúdio é repleta de
brinquedos, CDs,
livros, revistas e
videogames antigos.
"Prateleiras como
essas definem quem
vocè é. Elas projetam
a sua personalidade"
acredita Brendan

03-040site pessoal
de Brendan. o www.
brendandawes.com, é
uma caixa mágica de
designs.Comuma
nterface e ravegaçao
msoiradas.é
praticamente um
álbum de fotos
informal do trabalho
do artista

CA: Do que você mais se orgulha
como designer?
BD: Se estivermos falando de coisas já
alcançadas, acredito que seja ter subido
em um palco pela primeira vez. Pude
conhecer [o designer norte-americano]
HilEman Curtis por meio da comunidade
do Flash e ele compartilhou umkeynote
comigo em uma edição do festival Flash
Forward. Olhando para trás agora, foi um
momento superimportante para mim
porque nunca havia feito nada parecido
antes e também pelas oportunidades
proporcionadas. Pude escrever um livro
[Analogin, Digitai out, ainda não publicado
no Brasil] e me focar mais em trabalhos
pessoais. Fazer parte da exibição Design
and the Elastic Mind no Museu de Arte
Moderna de Nova York também foi muito
bacana.,. Na verdade foi doido: a fila para
entrar dava voltas no quarteirão!

Também tenho muito orgulho
do projeto MIXA. Por muitas razões esse
projeto representou uma mudança de
paradigmas no que a mN faz. Foi o nosso
primeiro design de produto e uma série de
outras primeiras coisas. Na época parecia
uma tarefa impossível, mas insistimos
nela até conseguir o que queríamos.

CA: Quais são suas maiores influências?
BD; Muitas coisas me inspiram tanto
dentro ou fora do mundo do design e da
internet. [O cineasta britânico Alfred]
Hitchcock [1899-1980] definitivamente:
assisto a muitos filmes dele. E, é claro,

Saul Bass também [Brendan criou o
site saulbass.tv em tributo ao designer
gráfico norte-americano morto em
1996]. Mas os meus maiores heróis do
design são Charles e Ray Eames. O
trabalhe desses dois é uma inspiração
constante para mim: o portfólio parece
ser feito de puro charme e alegria.

CA: Você trabalha com o Processing
há um certo tempo. O que acha do
programa?
BD:Criei o Cinema Redux usando o
Processing. Ele é muito amigável. Gosto
de aplicações como o xadrez: você
consegue entender o jogo e jogá-lo
imediatamente, mas, para ser bom, ê
preciso uns 50 anos, o que dá trabalho.

CA: Se pudesse criar a aplicação de
design perfeita, como ela seria?
BD: Definitivamente algo visual. Eínstein
dizia que se uma criança não consegue
entendervisualmente uma teoria, ela é
uma porcaria.

Trabalho mexendo em
números. É como se eu manipulasse um
grande equalizador para conseguir o que
quero. Quando se faz experimentações
com design, o mundo não vai acabar se
eu fizer algo errado...
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