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Neville Brody
__0 design editorial das
revistas The Face e
Arena, que tiveram o seu
auge durante os anos
1980, são obras do
londrino Neville Brody,
que foi diretor de arte
das duas publicações
antes de fundar o
Research Studios, em
1994. Ele também criou
fontes, como Insígnia,
IndustriaeArcadia.

Neville foi muito
importante para o
nascimento do FUSE,
fórum e conferência
trimestral sobre design
e comunicação. Com
escritórios em Berlim,
Nova York, Parise
Barcelona, o Research
Studios tem como
clientes o jornal
The Times, Sony,
Dom Perignon e
Somerset House.

Neville
Brody
' O briefing do jornal The
Times dizia que era preciso
mudar completamente -
contanto que ninguém
notasse." Neville Brody
conta a Graeme Aymer
como construiu uma
carreira brilhante
superando desafios

CA: Você está com uma exposição solo na
Ginza Graphic Galíery em Tóquio, no
Japão. Poderia falar um pouco sobre ela?
NB: O Japão é cheio de modas. Você pode
ficar em evidência por algumas semanas e
ser substituído logo depois. Estamos
tentando mudar isso. Juntamente com a
exposição, lançamos um livro pela editora
Dai Nippon, que também é dona da Ginza
Graphic Gallery. Para cada exposição que
organizam eles publicam uma série de
livras em formato pocket, que consistem
em biografias de designers gráficos. Sou o
primeiro inglês a ser incluído.

CA: Qual é o seu papel atual no
Research Studios?
NB: No começo cuidava de todo o trabalho
criativo e trabalhava com assistentes.
Depois, passei a tocar o estúdio corno
negócio no sentido de orientar a equipe de
design, deixando eles crescerem. Agora
comecei a desenvolver trabalhos
individuais.Temos muitas idéias novas
para 2009. Vamos refazer a conferência
FUSE em 2010, então em 2009 haverá uma
série de eventos baseados nela.

CA: Você tem visto designs bacanas?
NB: Não, ultimamente nenhum.

CA:E por que acha que isso acontece? ->
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Sempre há
oportunidades. As pessoas
precisam reconhecê-las,
começar a arriscar
-> NB: Dei uma palestra sobre
imagens em 2008 durante o evento
Lê Book's Connections. Desenhei uma
linha que começava no Dadaísmo, ia
para o Futurismo, passava por
pessoas como John Heartfield,
Richard Hamilton, Malcom Kennard e
Jamie Reid. ia até alguns exemplos de
designs gráficos franceses em estilo
punk até 1983, ano em que o
Reaganismo e oThatcherismo
chegaram ao auge.

Foi nessa época que morreu
a idéia de que a cultura e a arte
existem para ajudar a sociedade a se
desenvolver. A idéia de que seu
trabalho pode realmente ajudar as
pessoas foi destruída pelo
Thatcherismo.

CA: Os criativos se tornaram
gananciosos?
NB: Não. Não é ganância, mas algo
muito inteligente.Thatcher
restabeleceu com sucesso a idéia de
que a cultura não estava lá para te
fazer pensar.e sim para você
comprar. Esse foi um momento
divisorde águas.

CA: Como você se sente por ter visto
isso acontecer?
NB: Somos absorvidos por isso! A
lavagem cerebral ê tão eficiente que
você até perde os sentidos. Parte do
que estou observando em 2009 é
corno uma época pode ser analisada
pelas frases que eram utilizadas. Nos
anos 1960 e 1970 existiam 'Poder do
Povo','Levante', 'Progresso'...Qua lfoi
a última vez que você ouviu a
palavra'Progresso'?

CA: A tecnologia colaborou para que
as pessoas pudessem se
autoproclamarem designers?
NB: Antes você podia comprar um
lápis e uma folha de papel por 10
centavos. Qual é a diferença? Os
designers agora fazem faculdade -
um cara com quem eu trabalhava na

revista Actuel.Jean-François Bizot,
disse que essa é a geração do conforto
e do prestígio - eles não estão à
procura de um design que choque o
mundo a não ser que isso possa
reforçar esses outros dois valores.

Perguntei a alguns
designers o que eles queriam fazer da
vida e eles responderam que queriam
criar designs que agradassem ao
público-alvo. Perguntei o motivo disso
e eles retrucaram: "Quero que eles
gostem do meu trabalho e
reconheçam que sou um bom "
designer". Não há nenhum tipo de
contextualizacão social acontecendo,
trata-se somente de acúmulo de
renda e autoexposição.

CA: Isso pode mudar?
NB: Bom, a crise econômica atual é
responsável por sustentar que a renda
e a exposição não são coisas
garantidas por toda a vida. Não sei se
esse congelamento de oportunidades
vai durar muito tempo, mas sempre há
janelas abertas. As pessoas precisam
reconhecê-las para que corram riscos
e coisas significativas no campo
criativo passem a acontecer de ->
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CA: Como está o Research Studios
nesses tempos de vacas magras?
NB: Normalmente de 5% a 10% dos
nossos clientes são do Reino Unido,
porcentagem que tem se mantido há
um bom tempo.

CA: E de onde vem o restante?
NB: De todos os outros lugares que você
pode imaginar. Por algum motivo
sofremos bem mais no Reino Unido do
que em qualquer outro lugar [devido ã

CA: Talvez as empresas do Reino
Unido consideram o Research
Studios originais demais, não?
NB: As pessoas têm que enxergar o
trabalho que fazemos - somos um
estúdio profissional: a Dom Pengnon
confiou plenamente em nós quando
precisou de um rebranding.Também
temos trabalhado com grandes
empresas hoteleitas, além da Kenzo. Na
Alemanha, o estúdio está trabalhando
com a Bugatti e a Lamborghini. Aqui [no
Reino Unido] pegamos trabalhos de
institutos governamentais, como o
centro de artes nacional Barbican.

CA: Como foi fazer isso?
NB: Brilhante! Foi muito bacana. Mais
de um ano e meio fazendo algo que não
poderia parecer diferente.

CA: E deu para fazer isso?
NB: Sim, naverdade tínhamos que
cumprir isso.já que era o briefing deles.
Eles disseram que precisavam mudar o
jornal completamente - contanto que
ninguém notasse.

Foi um verdadeiro desafio.
Introduzimos mecanismos para ajudá-los
a expressar melhor o conteúdo, para
aumentar a emoção de cada notícia
contada, estruturar a publicação para
que ela pudesse conectar histórias de
um jeito mais eficiente, todas voltadas
para a manchete principal...Também
pensamos em alternativas de papel e
até em maneiras de diminuir a
quantidade de letterings - basicamente
tudo. Havia entre 200 a 300 mudanças a
ser feitas.

O tamanho do jornal mudou de
standard para tabloide, de modo que, em
vez de uma matéria tomar metade de
uma página ou três quartos dela, tornasse

três ou quatro páginas. Ajudamos
também a organizar pontos de destaque,
um melhor sistema de uso de signos...
Desconstruímos a coisa toda e depois a
reconstruímos, para que fosse o mesmc
carro, mas com um motor novo.

CA: Como você se sente sendo rotulado
como um 'ícone do design'?
NB: Isso é uma coisa posta pela mídia,
não tem nada a ver comigo como pessoa.
Não dá nem para pensar nisso. Você não
acorda de manhã e diz'Ei! Eu sou um
ícone do design! O que farei hoje? Você
estará acabado se fizer isso! Imagine!

Toda faculdade de arte que já
visitei mostra o meu trabalho aos
estudantes e eu acabo de me
rematricular na aula de desenho para
iniciantes da St. Martins. Não sou tão
bom assim em desenho - sempre estive
no limite entre estar'OK e esquecer
como desenhar. Estava preso nessa
situação, mas é muito divertiol®, eu adoro!

Essas são as circunstâncias
nas quais me encontro, que certamente
não fazem de mim um mestre. Ainda sou
um aprendiz.
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