
abe - Quais foram os principais

desafios do início dos trabalhos no

Raffles?

BP - No Raffles Design Institute as

aulas são em inglês. Nos primeiros dois

trimestres uma tradutora fica em sala,

então passar a aula com ela antes é

essencial. Além do mais, elas fazem

um meio de campo psicológico entre o

professor e os alunos iniciantes (muitos

nunca haviam interagido com um

estrangeiro) que não sabem direito como

uma universidade funciona. Também

procuramos usar termos mais simples,

diretos, e dar instruções precisas. Outro

cuidado é falar virado para eles e procurar

sempre escrever no quadro as palavras

- principalmente nomes próprios, de

Lichenstein a Pantone. Ma prática, o

maior desafio é a diferença de referências

que os alunos têm. "MTV" não significa

nada para eles. Títulos de filmes são

traduzidos e poucos sabem os originais.

Isso acontece até com nomes próprios!

Artistas estrangeiros - de Beatles a Van

Gogh, passando por George Clooney

e Walt Disney - são rebatizados com

nomes chineses baseados na pronúncia.

Aos poucos você vai aprendendo o que

é o universo deles, e se preparando para

apresentar o seu.

abe - Em uma entrevista, você disse

que uma das dificuldades dos alunos

chineses é criar. Como vocês têm

trabalhado para contornar isso?

BP - Acredito que muito do que

acontece na China é conseqüência

da enorme quantidade de gente. A

questão da cópia vem daí. Sempre foi

valorizado ser um bom copista, para

que todos pudessem ter acesso às artes,

à caligrafia de qualidade, etc. E ousar

sempre foi arriscado, especialmente

durante a Revolução Cultural, entre 1966

e 1976, quando o melhor era passar

despercebido.
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No primeiro dos três anos do curso, os alunos fazem muito

exercícios de brainstorm, mind maps e experimentação. O

objetivo é soltar o cara, deixar ele com menos medo. Mas além

de serem tímidos, os chineses são extremamente respeitosos

com o professor, e às vezes isso gera problemas. Uma amiga me

explicou como o raciocínio deles funciona: se você é o professor

é porque sabe muito. Então mesmo que você insista: "vocês

entenderam? Alguma dúvida?", o aluno não pergunta, pois

teme te ofender, já que fazer a pergunta é afirmar que você não

ensinou direito. Daí fica quieto, não entende a matéria, traz o

dever de casa todo errado! Ou pior, não vem à aula seguinte,

encabulado por achar que não fez corretamente! Vamos lidando

com esse modo de pensar criando confiança neles, deixando-os

a vontade com a "pessoa" do professor, contando pequenas

histórias do nosso cotidiano.

abe - Você comentou que os alunos chineses são

estudiosos e aplicados. A disciplina faz do chinês um

melhor aluno?

BP - O ritmo de aulas aqui é intenso durante os três anos, mas

o que mais me impressiona é o aluno refazer o trabalho quantas

vezes for necessário, até acertar. Ele quer agradar o professor e,

mais do que apenas passar na matéria, quer aprender. Mesmo

que o prazo tenha acabado, ele vai trazer o trabalho refeito

e se você der um feedback e explicar os erros, ele vai sair

com o olhinho brilhando. Para ele, ser bem sucedido é muito

importante. A família próxima é a coisa mais importante para c

chinês. Num país que só no ano passado começou a ensaiar um

sistema de previdência social, o sustento dos pais é baseado na

poupança própria e no filho que vai cuidar deles.

abe - Em seu blog você comentou que a estrela solitária

é um sinal de sorte, e por isso é muito comum até no

design. Quais outras superstições influenciam o design

chinês?

BP - O horóscopo chinês praticamente dita quem vão ser

os mascotes do ano. Ano passado foi o do Rato, e tome-lhe

ratinhos animados em caixas eletrônicos de bancos, bonecos

de pelúcia, produtos com Mickey e Jerry. O povo chinês é

muito supersticioso sim, e senti isso na pele de designer. O 8

para eles é o número da sorte, pois a sonoridade da palavra

oito em mandarim é semelhante a da palavra "prosperidade".

Da mesma forma que o 4 tem o som da palavra "morte", e é

evitado. No final de 2007, Billy [Bacon, designer carioca que

foi junto com Bruno à China] e eu trabalhamos na identidade

corporativa de uma empresa sino-canadense de arquitetura. O

primeiro passo era redimensionar o símbolo, um "A" estilizado.

Para inserir o lettering bilíngüe acrescentamos uma quarta haste

vertical, como uma barra, separando o símbolo das palavras.

Na apresentação, os dois diretores estrangeiros adoraram, mas

os sócios chineses ficaram calados. Até que o mais jovem disse
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que não gostara, seco, e o mais

velho educadamente pediu

para tentarmos outra coisa mais

próxima da original, apenas

um redimensionamento das

hastes e dos ângulos. Depois a

ficha caiu conversando com um

designer australiano que brincou

dizendo "foi a quarta háste, o

número 4". Tinha sido.

abe - Existe uma grande

demanda de profissionais

que sejam capazes de

adaptar tanto os produtos

chineses aos ocidentais,

como vice-versa. Que

adaptações são essas?

BP - Muitos dos produtos

ocidentais introduzidos na China

nas últimas décadas tiveram que

vir com verdadeiros manuais

de instrução. O desodorante

foi um deles, com ilustrações

que ensinavam a usá-lo debaixo

do braço. Corno os chineses

sempre tomaram chá sem

adoçar e as colheres para sopas

têm outro formato, o Nescafé

só desencalhou quando passou

a trazer encartada uma colher

na embalagem. No design,

o naming do produto é das

adaptações mais importantes.

Assim como as celebridades,

para o produto ser assimilado

pelo grande público local

(o sonho de toda empresa

estrangeira), é necessário que

ele saiba pronunciar e escrever

seu nome - para poder pedi-lo,

né? O produto é rebatizado com

um nome chinês, e aí três coisas



como chá e arroz, mas vira

brega, pelo "nosso padrão

internacional", se aplicado a

celulares e eletrodomésticos.

A mão ainda é pesada aqui, e

se for possível botar mais um

filtro, mais uma letra diferente, e

aumentar o logo, o sujeito não

hesita! Mas também não é esse

circo dos horrores todo, não.

Cada vez mais se vê embalagens

e sistemas de identidades

corporativos com padrões

internacionais.

abe - Como a vivência na

China tem influência no seu

fazer design?

BP - Por causa das aulas que

dou tenho lido muito sobre

tipografia para explicar as

relações entre tipografia e

um bom design. Ao mesmo

tempo em que procuro abrir a

cabeça deles para coisas novas

e experimentalismo, tenho que

fornecer urna base tipográfica

mais tradicional para pessoas

com pouquíssima experiência

no uso do nosso alfabeto

latino. Acho que isso talvez me

fez redescobrir o prazer dos

grids. Ao mesmo tempo, tenho

feito cartazes - os custos de

impressão aqui são uma beleza

- e fotografado muito. Desde

que cheguei tenho colecionado

imagens de mascotes chineses

que espero transformar em livro.

De mais a mais tem sido um

belo exercício de enxergar sob

um prisma diferente, em que as

referências visuais com as quais

se está acostumado são atiradas pela janela.

Tudo vai se somando. O convívio com os alunos

me deixa em contato com diversas subculturas

locais, corno o rap e o punk rock cantados no

dialeto de Xangai, emoticons e graffiti com

caracteres chineses, a moda vintage da China

dos anos 1960 e 1970. O contato dentro

do próprio departamento de Comunicação

Visual da universidade-trinta professores de

diversas formações e gerações, vindos dos

cinco continentes - então nem se fala! Cada dia

alguém chega com uma coisa nova, um livro,

um site, uma exposição, um projeto que fez... A

troca é pra lá de intensa!

abe - Até quando você pretende morar na

China?

BP - Originalmente era para eu ficar quatro anos.

Já rodei muito a China continental, e conheci

Tailândia, Vietnã, Hong Kong, Macau e Tibete, mas

gosto de pensar que ainda tenho outros territórios

do WAR a conquistar na Ásia. Quero estar por

perto para o congresso mundial do ICOGRADA,

em outubro ern Pequim, e para a Feira Mundial em

2010, aqui em Xangai. Dai, quem sabe? i
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