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Design
Designers que são destaque dão
dicas para você atingir a excelência

01 .Aproveite os cinco sentidos
Projeto: Site PYE! (www.my-pye.com)
Designers: Paula Endo, Lucas Garofalo
"Para o projeto PYE!, a idéia de criar um portfólio
pessoal que apresentasse algo além de uma simples
vitrine de trabalhos foi fundamental. O site constrói um

diálogo com o usuário em que elementos interativos, texturas e música criam um
ambiente diferenciado. Às vezes imaginamos que seduzir visualmente é o fator
principal de um projeto marcante. Porém, esquecemos que temos outros quatro
sentidos que podem gerar ricas experiências."

02 .Encontre um ponto em comum
Projeto: Safari, Music, Noir para Chenson
Designer: Ralph Karam
"Deveria criar três peças distintas para a campanha de
outono-inverno de uma marca de bolsas e acessórios.
Cada uma tinha identidades completamente diferentes
e precisava fazer parte de um mesmo sistema gráfico.

O processo começou com urna tempestade de idéias. Busquei elementos que
pudessem servir de ponto comum entre as três tipografias. Para facilitar as coisas,
decidi usar três temas diferentes para representar cada linha usando uma paleta de
cores predominante nos produtos e integrando o sistema com uso de elementos
comuns aos três. O resultado foi urna campanha com peças diferentes uma da outra,
porém, com muita coerência entre si."

03. .Experimente fazer as coisas do jeito mais difícil
Projeto: Disco de acetato de 12" para Bruno Maag
Designer: Paramdeep Bahia, Paramdeep Bahia Studio
"Transformei urna entrevista virtual com Bruno Maag,fundador
do estúdio Dalton Maag, em um disco de acetato de 12"- com
urna capa bordada è mão - e dei a ele de presente. Levei dois

dias e duas noites para finalizar o projeto. Gosto de fazeras coisas do modo
tradicional. Se estou criando uma fonte, irei desenhe-la primeiro porque, no
computador, ela pode parecer perfeita, mas não será possível ver os pontos negativos
da criação. Leva mais tempo, mas você aprende s compreender melhor as coisas."

04 .Não se apegue
Projeto:WaxJarnbu
Designer: KarlCox, Studio Output
"Fornos contratados para criar um branding com ênfase na natureza
para um bar londrino. Depois que o estilo inicial foi criado, acabamcs
tendo que refazer tudo devido a restrições de licenciamento."

Design
ráfico
Os experts

do ramo

05 Comece e acabe
Projeto:The story behind the
London Eye
Designer: Jeff Knowles,
Research Studios
"A empresa de arquitetura

Marks Barfield contratou o
jornalista Steve Rose, do jornal inglês The Guardian, para
documentar o processo de construção da roda-gigante Eye. O
projeto foi iniciado em 2001 mas só saiu em 2008 porque todos
eram muito excêntricos! Tive que ser não só o designer, mas
também a pessoa que pegou todos pelo colarinho e disse:
Vamos acabar logo com isso!'."

06 Use várias de suas
habilidades ao mesmo
tempo
Projeto: Site do MarceloTas
Designers: Paula Endo e
Lucas Garofalo
"Ser reconhecido por um

estilo próprio é algo muito bom, porém isso não deve engessar
sua criatividade. É interessante diversificar suas técnicas
sempre que for necessário. No site para o apresentador Marcelo
Tas utilizamos ilustrações feitas à mão, imagens e vetores."

O7 Não tenha medo de improvisar
Projeto:'FelizTodo', para o estúdio
Boogiernan Media
Designer: Ralph Karam
"Um estúdio de motion graphics me
convidou parafazerum pôster que
acompanhava os presentes de fim de ano
que seriam enviados para seus principais
clientes. O trabalho chegou a mim na

manhã do dia 23 de dezembro e teria que" ser impresso na
mesma tarde.Tive que contar muito com a improvisação e, na
busca de algum elemento que representasse o estúdio, me
deparei com uma luminária incrível que enfeitava o jardim da
entrada do escritório deles. Terminei usando a luminária como
ponto de partida para a ilustração e, ao mesmo tempo, encontrei
um elemento que passou a fazer parte de quase toda a gráfica
institucional do estúdio."

Jeff Bowman KarlCox Sam Campbell

Studio Output
—Design gráfico, direção de
arte, design de campanhas,
identidade de marca,
ilustração - a lista das
capacidades do Studio Output
só não é maior do que sua lista
de clientes, que inclui BBC,
Radio 1, Ministry Of Sound e a
editora Penguin.

Stewart McMillan wwyy.studio-output.com Paula Endo
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Projeto: Pôster/tiyer para
a FUSS FM
Designer: Paramdeep
BahiaStudio
"A FUSS é u ma estação de
rádio estudantil que queria um
pôster e um flyer promocional.
Você não consegue ler a fonte à
primeira vista, apenas observa
a composição, o que funcionou
bem com o ambiente
estudantil. O estúdio europeu
Non-Formatfoi uma grande
influência para mim."

Projeto: Brandingdos
eventos Somerset House
Designer: Jeff Knowles,
Research Studios
"Esse logo partiu de uma foto
aérea do pátio da sede da

Somerset House. A idéia era envolver o logo com algo mais
convidativo, fazendo a idéia crescer internamente. Pegamos o
logo da empresa e o reconstruímos a partir de objetos físicos.
Depois, levamos os objetos ao pátio e fotografamos novamente."

Projeto: Série de pôsteres de palestras
do D&AD
Designer: Chris Myers, Love Creative
"Além de contar sempre com você mesmo
e suas idéias, também é preciso saber
quando alguém sugere algo melhor.
Tínhamos feito urna sessão de fotos para
esse projeto, mas achamos que ele ficaria
mais contemporâneo em cores sólidas.
Estou muito feliz por termos mudado o

rumo do trabalho, já que, do modo original, a fotografia não
ficaria tão impressionante."

Paula Endo e Lucas Garofalo
Formados em Desenho

Industrial pelo Mackenzie,
Paula Endo e Lucas Garofalo
resolveram unir suas idéias e
correr atrás de projetos próprios.
Já desenvolveram trabalhos
para Cartoon Network, Honda,
Pepsico, Uol, entre outros.

11 Conheça o seu público
Projeto: Campanha on-line para o Cartoon Network
Designers: Paula Endo e Lucas Garofalo
"Uma arte exuberante aos olhos do designer nem
sempre garante uma comunicação eficaz com o
público. A campanha do Cartoon Network para a

premiação iBest se destaca na forma de um teaser com o qual o público infantil se
identifica com os personagens que se aglomeram em volta de um baú misterioso."

.Rascunhe antes de metera tinta na parede

Lucas Garofalo www.lucasgarpfalp.net

12
PProjeto: 'Feature Wall' para a galeria Espacio Abri los Ojos
Designer: Ralph Karam
"Esse projeto consistia no desenvolvimento de um mural
para peças da galeria. O trabalho foi realizado sobre uma
parede utilizando placas de gesso, acrílico e vinil
autoadesivo. Simular digitalmente o resultado final me
ajudou muito. Sem isso teria sido praticamente impossível
realizar a arte em tamanho real."

Love Creative
_0 trabalho dessa equipe de
Manchester, no Reino Unido, para
empresas como PlayStation,
Warburtons e Umbro é
incomparãvel. A Love Creative
afirma sempre estar pronta para
suavizar o caminho entre
consumidor e produto por meio
da comunicação.
www.tovecreative.comDarren Hughes Simon Griff in
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Projeto: Entrevistas virtuais com tipógrafos
Designer: Paramdeep Bahia, Paramdeep Bahia Studio
"Fui a uma palestra do Bruno Maag[sócio-fundadordo estúdio
Dalton Maag] e fiquei com vontade de fazer um projeto com base
nas experiências de outros tipógrafos. Perguntei a eles como
entraram para o ramo, porque criaram determinado tipo de
fonte, o que ainda não foi feito... Obter fontes primárias foi uma
grande experiência de aprendizado."

.Há inúmeras fontes de idéias
Projeto: Site da Love Creative
Designer: Darren Hughes, Love Creative
"Decidimos ignorar que todo mundo já
havia feito isso e usamos o aspecto digital
de forma interessante para criar o site da
agência. O design deveria manter a marca
da Love e exibir o nosso trabalho. A intuição
foi crucial: reconhecer que uma idéia pode
vir de qualquer lugar, não apenas de você"

Projeto: Woven Type/Receipt Sound para a
exibição weloveyourbooks.com
Designer: Paramdeep Bahia, Paramdeep
Bahia Studio
"A idéia dessa exibição era escolher uma
palavra que começasse com 'ré e a
expressar na forma de um livro. Escolhi

'receipt' (receita, em inglês). Coletei dúzias de receitas, tirei fotocópias de todas e
entrelacei tudo. Surpreendentemente, enxerguei um segundo projeto: uma fonte
modular em estrutura de grid na composição. Um projeto virou dois!"

Deixe o destino dar uma mãozinha
Projeto: Catálogo de bolsas de Xin Dão
Designer: Jeff Knowles, Research Studios
"AXin Dão é uma empresa de presentes
promocionais. O problema é que eles possuem

um catálogo com mais de 600 produtos, o que deixa os consumidores meio perdidos.
Sendo assim, sugeri isolar cada tipo de bolsa em um conjunto. Foi impulsivo puxara
câmera para trás e deixar as luzes aparecerem, e eles adoraram. A rápida aceitação
dessa foto deu a partida para todo o catálogo. Eles até estenderam o design para o
estande de exibições - virou uma campanha."

Research Studios
Jeff è díretor de arte

do Research Studios.
Seu trabalho sempre
se relaciona com o
lemadoestúdio:'uma
compreensão profunda
do projeto sempre leva
a designs melhores'.
www.researchstudios.com

Paramdeep Bahia
_Formado em design grafico
pela De Montfort University,
Paramdeep já se firmou como
designer de visão.
Extremamente tipográfico,
gosta de colocar a mão na
massa em todos os trabalhos.
Atualmente trabalha na agência
Accept&Proceed.
www.paramdeepbahia.co.uk

Ralph Karam
__ Nascido em Curitiba,
Ralph atuou em diversas
agencias e estúdios no
sul do Brasil. Em 2007
recebeu a menção
Jovens Talentos pelo
Centro Metropolitana de
Disefio Argentino. Reside
em Buenos Airés.
www.karam.nu
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Animação
Os melhores do motion graphics
compartilham seus segredos

Projeto:Teaser para a Close-Up
Artista: Gustavo Rodrigues, Santa
"Fomos chamados pára fazer um teaser de um projeto da
Close-UD que seria desenvolvido e customizado por muitas
pessoas. Resolvemos partir para um conceito de 'feito ã
muitas mãos1. Como nosso orçamento não permitia abrir

câmera em num estúdio, improvisamos um fundo verde dentro do nosso escritório e
usamos a equipe como duble de mão. Era apenas um lookzinho especial:funcionou bem."

02 _Ofereça alternativas viáveis
Projeto: Anúncio 'Megadrop Madness' para a Bíd W
Artista: Jason Arber, Wyld Stallyons
"A agência criativa queria um ar stop rnotion, mas não tinha
o orçamento para executar o anúncio televisivo inteiro

nessa técnica. Trouxemos várias soluções, desde a mais cara (que era stop motion) até
mais baratas (como usar 2.5D - eventos 2D com aparência 3D). No fim, usamos todos
os métodos nos quais pensamos, combinando stop rnotion com composições
3De2.5DnoAfterEffects."

03. .Invista em parcerias com artistas com
habilidades diferentes de você
Projeto: Campanha para DirecTV EUA

i- Artista: Marcos Vaz,Wondermint
"Desde a criação até a execução, esse pacote gráfico
para a DirecTV dos EUA foi todo desenvolvido em

parceria com diversos artistas latino-americanos: grafiteiros, sonoplastas, pintores...
Um resultado que representa a cultura da comunidade latina no país. Com o
surgimento da internet todos passaram a ter fácil acesso a vários estilos de design.
Imagine colocar um designer russo junto com um ilustrador argentino em um trabalho?
Sàc essas variações de temperos que dão sabor ao projeto!"

_Use metáforas como cimento
Projeto: Intro da premiação Webby Awards
Artista: Rob Chiu.The Ronin
"Tínhamos duas seqüências de dois
minutos para fazer.Tudo o que me pediram
foi que incluíssemos infográficos feitos pela
agência Mother. Decidimos mostrar pessoas
fazendo tarefas do cotidiano e as redes que

as cercam usando estatísticas do mundo real: os segundos que a pessoa havia dormido
e a velocidade de rotação de uma secadora. Era uma metáfora visual."

.Soluções

Motion
graphics
Os experts
do ramo

pragmáticas podem
funcionar bem
Projeto: Channel 4, 'Bloc
Party: Live and Intimate'
Artista: Jason Arber, Wyld
Stallyons

"Os problemas nesse trabalho eram dois: orçamento e tempo
disponível. Sendo assim, nossa solução tinha de ser
extremamente pragmática. Se fosse muito complexa, ou iríamos
ficar sem dinheiro ou perderíamos o prazo (ou até ambos). Por
sorte a banda Bloc Party já tinha desenvolvido um branding forte
com seu último lançamento, o CD íntimacy. Aproveitamos o
nome para criar urna abordagem que funcionou muito bem."

Artista: Gustavo
Rodrigues, Santa
" O que os outros já fizeram
nào é mais inédito.Tente
sempré ir o mais próximo

possível da raiz do tema. pesquisando a fundo até chegar à
atualidade. Certamente você ira entender as referências de que
tanto gosta desse modo. Nesse projeto para a Diadora,
compramos dois livros de arte japonesa e devoramos cada
figura para entender que tipo de elemento melhor representaria
a cultura nipônica."

Projeto: Créditos de
abertura do OFFF
Artista: Rob Chiu,The Ronin
'A idéia original era cortar os
peixes e inserir o nome dos

palestrantes do OFFF [evento itinerante anual de design] dentro
deles. Mas isso era impossível - havia uns 50 palestrantes
programados.Tivemos que fazer fotos macro dos peixes porque,
obviamente, eles têm tudo a ver com Portugal [a sede da edição
de 2008 do festival]. Depois cortamos os peixes e inserimos o
que supostamente se veria na cabeça de cada palestrante."

Santa A Santa é um studio de motion
graphics baseado em Porto Alegre e
formado por Filipe Zapelini, Gustavo e
Isabela Rodrigues,e Sid Pires. Misturando
design com storyteüing, o quarteto já
dirigiufiímes para marcas como Absolut,
MTV, Diadora, Ctose-up, Axé, Fox e Adidas.
www.sant.at

Gustavo Rodrigues Isabela Rodrigues
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08 .Invista em projetos experimentais e
novas tecnologias
Projeto: 'Photoshop See Whafs Possibíe', projeto experimental
Artista: Marcos Vaz, Wondermint

"Desenvolvemos esse projeto experimental para um concurso da Adobe. Para ir além
do que o cliente pede. você precisa fazer projetos experimentais e, com eles, testar ou
treinar diferentes técnicas até que seu próprio trabalho se torne referência do cliente."

09. .Planejamento é tudo em animação
Projeto:OCB The BlackThin King, RepublicTechnologies
Artista: CISMA
"Animação dá trabalho. É preciso fazer storyboard, pré-
visualizacão.animatícs (storyboards em movimento), 'achar
os tempos' de cada cena e, somente se tudo estiver

funcionando, ainda que só no rascunho, é que vai para outras etapas corno arte final,
acabamento, composição e finalização. Nunca o inverso.Tudo deve ter una seqüência
certa para que você evite jogar trabalho fora."

l O Atenha-se ao fio condutor do trabalho
Projeto: Vídeo 'The Truth About Food'
Artista: RobChiu,The Ronin
"Esse vídeo acabou sendo rejeitado depois de pronto

porque urna única pessoa não gostou dele. Em um grande
projeto você pode ter quatro ou cinco diretores, além de produtores e executivos...É
difícil aprovar as coisas. É importante se concentrar no tema principal do trabalho
porque, se você considerar a opinião de todos os envolvidos, nunca terminará"

Jason Arber
Fundado por Richard May em 2006,

o Wyld Stallyons produz motion
graphics para canais de TV e
multinacionais. Jason é diretor do
estúdio e seus trabalhos para clientes
como Channel 4 e Cartoon Network o
toma uma referência em animação.
www.wyldstallyons.com

11 .Recomeçar do
zero pode ser melhor do
que remendar
Projeto: Abertura do
programa Acesso MTV
Artista: Gustavo
Rodrigues, Santa

"Para essa vinheta apresentamos uma linha inicial que o cliente
achou perigoso porque se aproximava de um outro ID de um
canal concorrente. O que dava essa impressão era pouco, perto
do visual em si. Era possível fazer algumas alterações e tirar
essa impressão. Contudo, preferimos começar do zero e não nos
arrependemos. Gostamos mais do caminho novo."

12—_Aanimaçãoéa
exata materializaçâo da
imaginação
Projeto: NBA TheYoungsters,
Wieden + Kennedy NY
Artista:'CISMA

"A animação é o controle total: controle de cada fotograma
desenhados de cada quadro que foi pensado por um animador.
O profissional precisa pensar no movimento do personagem e,
ern uma folha branca, desenhar o que acha que deve ser o
próximo quadro. O resultado é urra imagem inteiramente
humana, pensada e calculada quadro a quadro por alguém.
Talvez seja por isso que é tão atraente."

Wondermint
Marcos Vaz é diretor de arte das produtoras 3

ringcircus e Wondermint. Já desenvolveu
projetos de branding para Fox, Discovery, NBC,
entre outros, além de trabalhar com comerciais e
cinema. A Wondermint surgiu como uma
necessidade de separar os trabalhos mais
progressivos e experimentais do estilo já
consagrado da 3 ring circus.
www.wondermint.tv
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.Não abandone projetos recusados
Projeto:'ShortStory', trabalho experimental
Artista: Marcos Vaz, Wondermint
"O 'Short Story1 nasceu de urna abertura de um
documentário religioso que foi recusado na fase final
de produção depois de o cliente ter aprovado layouts,

storyboards, etc. Ruim pra ele! Continuamos tocando o projeto como experimental
dentro da empresa, acrescentando e alterando detalhes. Acabou sendo um dos
projetos que mais teve divulgação em 2008. Fomos convidados a apresentar o video em
diversas galerias virtuais e festivais."

14 A necessidade é
a mãe da Invenção
Projeto: Vídeo promocional de
'Hurricane', da banda Athlete
Artista: Rob Chiu.The Ronin
"Tínhamos quatro ou cinco tomadas
da banda tocando e eles queriam que
usássemos as ilustrações extras dos
CDs para criar um videoclipe ern duas

semanas! Se usássemos apenas a filmagem com os gráficos não iria funcionar.
Tivemos a idéia de usar um rotoscõpio na filmagem dos shows em estilo punk. Se não
tivéssemos mudado a rota, não sei no quê teria dado esse projeto."

15 .Ser muito tocai é uma maneira de ser global
Projeto:'0 homem que queimava o bigode', Fox
Artista: Gustavo Rodrigues, Santa
"Usávamos internamente na Santa a expressão
'queimar o bigode' para quando alguém fazia algo
errado. É corno 'queimar o filme', apenas Trocando por
bigode. Quando fomos convidados pelo canal Fox para

fazer uma vinheta autoral, aproveitamos a frase para criar o roteiro."

16. .Música e som é 50% do filme
Projeto: FuseTherapy, Brooktyn Brothers
Artista: CISMA
"Urn filme efeito por uma parte sonora e
outra visual e nada mais. Essas duas
características é que compõem a
experiência perceptiva de um filme.
Apresente sempre suas animações com
algum som ou música.

O sem preenche espaços no tempo da mesma maneira que a imagem."

CISMA
Denis Kamioka, que assina seus

trabalhos como CISMA, trabalha
atualmente em São Paulo como diretor
de filmes. Já foi designer na produtora
Lobo, no departamento de criação da
marca Diesel (na Itália) na MTV,
www.cisma.tv

RobChlu
__0 trabalho de Rob Chiu é
expressionista e contém pitadas dark.
Em seu showreel, vídeos comerciais
contracenam com peças reflexivas
sobre a luta de pessoas excluídas da
sociedade. Uma das maiores
autoridades em After Effects.
www.theronln.co.uk
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Ilustração
As dicas mais valiosas dos
ilustradores que estão em alta

Projeto: 'Bug Sex', suplemento do The Guardian
Ilustrador: David Foldvari
"Tenho urna rota muito simples de quatro passos
para quase tudo ern que trabalho. 1: pesquiso o
tema; 2:formulo idéias baseadas na pesquisa; 3:
quebro as idéias ern elementos básicos e
pesquiso novamente; 4: trabalho até a arte final.
Se err qualquer ponto as coisas não

funcionarem, essa é uma clara indicação de que a idéia falhou em determinado ponto,
para o qual volto. Evite teimar em uma idéia - a pior coisa é ter que contar com
melhorias estéticas para cobrir imperfeições."

"Somos quatro pessoas aqui no Estúdio Alice corn formação,
tendências e idéias próprias, Quando pegamos um projeto, cada um
vai propor uma solução baseada nas suas influências e as idéias irão
se misturar no resultado final. No cartaz de fim de ano do estúdio
tentamos representar essas misturas mostrando que o'corpo'da
Alice ê sobrecarregado de referências."

Projeto: Capa para a revista Visto
Ilustradores: Estúdio Deveras
"Quando a Vista nos passou o tema de capa vimos a chance
de apresentar uma linguagem mais lúdica, mas que também
pudesse ser aceita pela tribo do skate. Essa edição continha
reportagens feitas por skatistas que tinham rodado o planeta
e voltado para dar a sua impressão. Nossa proposta era criar
um mundo feito de traços simples e infantis como se cada um
tivesse posto ali sua contribuição para o tema."

Projeto: Livro de atividades Qantas
Ilustrador: Luke Feldman/SKAFFS
"Criar 64 ilustrações ern pouquíssimo tempo ê praticamente
impossível. Quando se cria urna série de ilustrações, sempre
checo se cada peça contém os elementos certos, como layout,

posicionamento de personagens e ternas consistentes de cores. Mas é essencial saber
quanto de detalhe colocar em uma ilustração e quando parar.'7

Ilustração
Os experts
do ramo

Luke Feldman
O mundo elegantes colorido que

Luke Feldman cria em suas
ilustrações conquistaram o mundo.
Suas imagens já foram escolhidas
para ilustrar campanhas de grandes
empresas como a Coca-Cola e
também marcas de skate.
www.skaffs.com

influir no comercial
Projeto:'Man Overboard!', para a
revista Salt Water Sportsman
Ilustrador: Marcos Chin
"Um cara vai pescar e cai no mar, no
meio da noite. Os únicos componentes
com os quais tinha que trabalhar era a
cabeça, o céu, o barco e a água.
Na época estava experimentando
técnicas de serigrafia que acabei

usando nas ondas. Quis economizar as linhas do mar e isso
coincidiu perfeitamente com o trabalho pessoal que havia feito."

uma oportunidade
Projeto: Shape de skate da
SKAFFS
Ilustrador: Luke Feldman/
SKAFFS
"Fui contratado para criar uma
série de shapes. Já havia criado
designs para marcas de skate,
então tinha urna idéia do
processo e as limitações de
impressão e tamanho. Deveria
rne assegurar de que o design
caberia perfeitamente em um

formato longo, de manter cores vibrantes e também de permitir a
visualização dos principais elementos fora dos espaços
destinados às rodinhas, por exemplo."

David Foldvari
O humor dark de David Fotdvari agracia

regularmente as páginas dos jornais
ingleses The Guardian e The Observer, além
de ser escolhido por grandes marcas. Suas
excursões pessoais focam o esquisito de
maneira pura e com grande profundidade.
www.davidfoldvari.co.uk

Computer Arts Brasil



MarcusComparin Roberto Panarotto Rogério Puhl

Estúdio Alice
Éder, Marcus, Roberto

e Rogério passaram por
várias agências de
publicidade e, cansados
delas, montaram o
Estúdio Alice para colocar
mais idéias e imagens
bacanasnomundo.de
acordo com os próprios.
www.estudioalice.com.br

Gary Femàndez
As ilustrações do

espanhol Gary
Fernãndezjã furam
adotadas por livros,
revistas e grandes
marcas. Além de
ílustrar.écofundador
da marca de camisetas
VelvetBanana.
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13. .Recicle idéias
Projeto: 'De longe também se ama', pôster para o IED
Uustradores: Estúdio deveras
"Quando a Zupi nos convidou para participar da exposição
Brasilidade Ilustrada, já tínhamos a idéia de ilustrar uma
cidade em perspectiva isométrica. Decidimos explorar

visualmente as cidades brasileiras e chegamos no conceito 'de longe também se ama,
nome do primeiro disco da dupla caipira Milionário e José Rico."

"Uma curiosidade: o arquivo tiff ficou com 1.8gigabytes."

14. .Sempre haverá mudanças!
Projeto: Campanha Publicitária da Coca-Cola de 2007
Ilustrador: Luke Feldman/SKAFFS
"Criei essa campanha da Coca-Cola para revistas e outdoors.
Meses depois fui chamado para reescalar o design, que seria
impresso em um ônibus. Não podíamos mudar as dimensões sem
alterar o design, então basicamente criei um template com as
novas dimensões e trabalhei novamente na arte. No mercado de
design, é importante saber se adaptar."

"Não havia restrições para essa peça. O designer apenas disse para eu fazer o que
quisesse. Fiquei de frente para um grande pedaço de papel e comecei a desenhar: os
padrões foram evoluindo. Isso nunca havia acontecido antes. Em trabalhos editoriais,
obtenho conceitos do diretor de arte e crio imagens baseadas neles. É o modo lógico
com que trabalho, no qual meu cérebro informa a minha mão sobre o que fazer. Nesse
caso, foi a minha mão que informou o meu cérebro."

Projeto: Rooftop
Uustradores: Estúdio Alice
"O computador é UMA DAS ferramentas de design e ilustração. Hoje,
quando parece que tudo é feito no computador, nosso trabalho
consegue ficar mais interessante quando não ficamos só na tela e
vamos brincar com outros materiais e técnicas. Porque não fazer
com desenho à mão, fotografia e usar a tesoura em vez do Crop? Foi o

que fizemos nesse episódio do Rooftop, uma série de histórias em quadrinhos."
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