
Perfil
Vasava

U m estúdio familiar
de Barcelona inspira
designers e clientes
de todo o mundo.
Sarah Painter foi
descobrir o segredo
do Vasava

A sede do estúdio Vasava, localizada no
centro de Barcelona, na Espanha, é um
ambiente de trabalho de sonho. Além
dos 100 metros quadrados de espaço de
trabalho para os 16 designers,
animadores e programadores que
formam a equipe criativa, o local conta
com uma galeria de arte e um pequeno
shopping. E pensar que Bruno Sellés e
seu pai,Toni Sellés, decidiram abrira
empresa no próprio quarto da casa da
família, em 1997. Naquela época, pai e
filho não somente dividiam o dormitório,
mas também o computador, trabalhando
em turnos, além de ambos terem outros
empregos de meio período.

Depoísde 12 anos de trabalho
duro, o Vasava conquistou uma bela lista
de clientes, que inclui nomes corno
Diesel Budweiser e Nike. Hoje,estimula
seus funcionários a perseguir paixões e
trabalhos individuais, quase como uma
obrigação. "Para nós é muito importante
não fazer apenas projetos comerciais.
Desenvolver trabalhos por conta própria
ê um exercício muito saudável para a
criatividade" explica Bruno Sellés. Essa
filosofia gerou,frutos: muitos trabalhos
dos membros do estúdio já foram
exibidos no mundo todo, além de a
equipe sempre participarde mostras da
galeria de arte do estúdio, chamada
Valíery' [junção de Vasava' e 'Gallery',
galeria em inglês]."Tentamos sempre
manter o espírito criativo e fazer coisas
de que gostamos", conta Bruno.

Essa sobra de energia criativa
pode ser sentida na variedade de estilos

do portfólio do Vasava. "Isso acontece
porquetemos uma equipe de pessoas
com diversas habilidades. O estilo da
casa é eclético", justifica o diretor de
criação. Outro aspecto original dos
trabalhos é o humor que eles costumam
carregar."A ironia é um bom veículo para
se destacar as mensagens que precisam
ser transmitidas", acredita Bruno,
acrescentando que nem todo trabalho
precisa ser cômico: "Não somos
obcecados por deixar todos eles
divertidos-se projeto requer algo sério,
será o que faremos".

Um bom indicador de sucesso
dos estúdios de design é o interesse de
empresas como a Adobe pelo seu
trabalho. E recentemente o Vasava foi
contratado para promover o lançamento
da Creative Suite Master Collection 4.
"Eles fizeram um documentário do
estúdio e pediram que urna peça nossa
fosse exibida no site deles" conta Bruno.
"Desenvolvemos uma história interativa
chamada MettedThoughts:AnAiíegoryof
the Creative Mind [Pensamentos
Derretidos: Uma Ategoria do Mente
Criativa, em tradução livre]."

O vídeo deveria exibir as
novidades doCS4 de forma criativa.
"Tivemos acesso à versão beta dos
programas e a sessões de treinamento
por vídeo", conta Bruno. "O roteiro da
peça era um poema visual com um
cenário espacial. Nele, cada planeta
representa as etapas criativas de
um cérebro durante o nascimento
de uma idéia. Foi um grande prazer ->
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-> fazer parte de um projeto
tão especial."

Outro xodó de Bruno SelLés
foi a comunicação impressa do evento
Red Buli Music Academyde 2008, que
promoveu dois meses de shows em
Barcelona. O estúdio produziu dois
guias bissemanais e um catálogo de
arte para o festival. "Foi muito bacana
trabalhar sem guias de estilo",
comenta Bruno sobre o briefing livre.
"Desenvolvemos uma quantidade
absurda de ilustrações,todas com
uma aparência diferente, mas com
repetições sutis, padrões e
construções modulares."

Corri tantos projetos
bacanas no currículo, é fácil entender
por que Bruno tem tanta dificuldade
em eleger o favorito. "Acho que foi o
livro Fifty, que fizemos para a Diesel.
Era uma obra muito complexa, cheia
de efeitos de relevo, tintas especiais.
pop-ups e diversas outras surpresas.
Foi um projeto muito difícil, mas
gostamos muito de fazê-lo."

Atualmente o Vasava está
trabalhando em um vídeo para a grife
de roupas femininas Mango."É a
filmagem de um desfile basicamente",
conta Bruno. 'A parte criativa do
projeto é que ele será filmado em
estilo documentário, com uma steady
cam. Além disso, desenvolvemos um
site com uma estrutura que deixa o
usuário fazer parte do show, incluindo
jogos e desafios que devem ser
completados para se ter acesso a
mais conteúdos."

O Vasava também está
preparando um projeto especial - e
secreto - para o 13° aniversário do
estúdio, trabalhando em vários
outros projetos comerciais e
desenhando uma série de fontes
customizadas. Para BrunoSellés,é
esse tipo de abordagem o segredo
do sucesso do estúdio. A empresa
cresceu de modo orgânico e os
funcionários deixam suas inclinações
pessoais ditar o ritmo dos trabalhos.
"Ficamos entediados facilmente,
então tentamos sempre adicionar
novas habilidades e estilos",
conta Bruno. "Deixamos as coisas
fluírem, não queremos dominar o

mundo. As coisas devem acontecer de
forma natural."

Mais de uma década de
existência certamente deve incluir
alguns leves tropeços na história do
Vasava. "Cometemos milhares de
erros e continuamos errando, mas
isso faz parte do processo. Se você for
esperto, aprenderá com eles",filosofa
Bruno. "É melhor pensar que você está
no primeiro degrau da escada e ainda
precisa subir muito."
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