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Música, teatro, poesia e dança viram arte gráfica

Por Maria Edicy Moreira

Imagens cedidas pelos entrevistados a título de divulgação para ilustrar esta entrevista

O
estúdio de de-

sign gráfico e

ilustração Sopa

Grafix, comandado

pelos jovens Bruno Mestriner (de-

signer/baixista) e Yuri Garfunkel

(ilustrador/flautista), ambos com

26 anos, é mesmo uma suculenta

sopa que foge dos padrões tradicio-

nais dos estúdios de design gráfico

e ilustração.

Amigos desde os tempos de

colégio, quando tinham 10 anos,

eles buscam inspiração em vários

tipos de expressão artística músi-

ca, teatro, poesia, dança... e, tudo

isso se traduz em peças gráficas:

cartazes, folhetos, CDs interativos,

camisetas e muitas outras criações,

produzidas por intermédio de diver-

sas técnicas, para eventos culturais

e para empresas que buscam sair

do design gráfico e ilustração con-

vencionais.

O criativo trabalho de Bruno e

Yuri já ganhou dimensão internacio-

nal. Depois de participar de exposi-

ções em São Paulo, seus trabalhos

foram apresentados em Barcelona

(Espanha) e Bolonha (Itália). Veja

a seguir mais detalhes sobre o jeito

nada convencional dos artistas Bru-

no e Yuri trabalharem e como as ex-

periências interdisciplinares podem

render trabalhos muito criativos.

DG - Porque vocês decidiram

ter atuação multidisciplinar?

Bruno & Yuri - A atuação multi-

disciplinar não foi decisão, mas

conseqüência. Desde cedo criando

em diversas áreas percebemos que

elas são relacionadas e só têm a

acrescentar. O processo criativo que

desenvolvemos desenhando nas

mesas do colégio, pintando aero-

medelos e tocando juntos, desde os

gritos das bandas de garagem até

a liberdade do Jazz, é o mesmo. O

Sopa é a concretização tudo disso.

DG - Como funciona o proces-

so de criação de vocês? ,

Bruno & Yuri - Nosso processo de

criação é uma espécie de "conexão

integral". Não sentamos para criar,

sentamos para fazer. A criação
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acontece em todos os momentos,

no intervalo dos ensaios, no ponto

de ônibus, na fila do supermercado,

no balcão do bar, ou antes, du-

rante e depois dos shows. É muito

difícil para alguém acompanhar

isso tudo. Depois, na hora da exe-

cução, contamos com as meninas

que cuidam da parte de moda, de-

sign multimídia e comércio exterior,

temperos finos ao gosto do freguês.

DG - Que tipo de trabalhos vo-

cês criam?

Bruno & Yuri - Além da produção

normal do Sopa, como músicos,

fazemos parte de muitos projetos,

tanto na criação quanto na exe-

cução. Um deles, o Frigazz, é um

movimento que estuda, pratica e

promove música instrumental im-

provisada. Como coletivo de ban-

das e músicos, esse movimento

gera grande quantidade de material

visual. O Encanta Realejo é um gru-

po que mescla música, poesia, dan-

ça, pintura e teatro em espetáculo

baseados nos tradicionais Autos da

cultura nordestina. O Sopa também

é responsável por toda parte visual

desses projetos. A soma de todo

esse material resultou na exposi-

ção "Música Visual", o resumo de

um ano do estúdio em peças rela-

cionadas ao tema. Além de pontos

em São Paulo, levamos a exposição

pra Barcelona e Bolonha, e estamos

tendo resultados positivos.

DG - E nas áreas de design

gráfico impresso, design digi-

tal, artes gráficas, computa-

ção gráfica?

Bruno & Yuri - O Sopa trabalha com

várias formas de expressão artística.

Música, teatro, poesia, dança, lite-

ratura, cada uma tem seu próprio

universo visual, que acontece em

meios diferentes. Buscamos traduzir

esse universo em imagens, gerando

material de divulgação e comunica-

ção, tanto impresso, quanto digital,

chegando a materiais pintados à

mão. Capas de CDs e livros, ban-

ners, flyers, cartões de visita, we-

bsites, CDs interativos, camisetas e

painéis cenográficos. O interessante

é descobrir que podemos aplicar a
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mesma linguagem em qualquer tipo

de suporte.

DG - Poderiam descrever al-

guns trabalhos nas áreas aci-

ma citadas?

Bruno & Yuri - Fomos chamados

para fazer toda a comunicação vi-

sual do "2° Festival Instrumental

de Guarulhos", festival que reúne o

melhor da música instrumental bra-

sileira. Criamos a figura do "multi-

músico", um homem com muitos

braços tocando vários instrumen-

tos, representando a variedade de

gêneros tanto dentro da música

brasileira, quanto a diversidade do

festival. Para nós o projeto também

representou variedade nas aplica-

ções, pois desenvolvemos desde o

banner até o troféu e as camisetas.

No final de 2007 fizemos nosso se-

gundo projeto para o meio musical

de Barcelona, a capa do CD da ban-

da "Bahia Salsera". O interessante

foi que tratamos tudo através da

Internet. Recebemos as fotos, as

músicas e alguns vídeos das apre-

sentações para nos interarmos da

proposta da banda que faz todo

mundo dançar e dançar muito. Em

cima disso desenvolvemos a arte,

um casal dançando, uma baiana e

um cubano, cercados pela silhueta

da banda tocando para eles. Em

paralelo ao trabalho impresso e

digital, desenvolvemos outros com

técnicas bem manuais como as ca-

misetas e painéis de lona reciclada

em que misturamos pintura e seri-

grafia. Buscamos a mesma estética

dos trabalhos digitais e impressos,

deixando os fundos bem gestuais

e aplicando as figuras com pincel e

serigrafia. É um trabalho prazeroso,

que faz muito mais sujeira.

DG - Para quais países vocês

estão fazendo trabalhos ou já

fizeram?

Bruno & Yuri - Trabalhamos com

algumas bandas da cena musical de

Barcelona, na Espanha. Já na Itália,

por enquanto, estamos com proje-

tos relacionados à moda: estampas,

bolsas e camisetas.

DG - Quem são seus clientes?

Bruno & Yuri - Trabalhamos com

comunicação visual para a cultura

em geral, por isso estamos em con-

tanto com músicos, escritores, po-

etas, atores, cineastas, produtores,

pintores...

DG - Quais são suas expectati-

vas em relação ao futuro?

Brunp & Yuri - Não que esteja fácil,

mas acreditamos que estar focado

na cultura, uma coisa que nunca

vai acabar, é o melhor jeito de se

manter produzindo arte. O Brasil já

é um caldeirão efervescente de cul-

tura e tentamos sempre nos antenar

na tecnologia e nos novos meios de

comunicação, mantendo as portas

abertas para o exterior.
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