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Uma década de vida regada a música, moda e
muita, mas muita tipografia. Mark Penfold foi
conhecer uma das duplas mais infalíveis do design

A onda de empolgação em volta do
design da capa dessa edição da
Computer Arts foi o principal motivo
da realização de um perfil com o
estúdio Non-Format. Pensar que
seus clientes sentem o mesmo a
cada projeto feito pela dupla Jon Forss
e Kjell Ekhorn é mais do que suficiente
para reservar este nobre espaço a
eles. Formado em 2000, o estúdio
acumula uma lista quase obscena
de clientes, prêmios e participação
em exibições. Além de trabalhar com
revistas, faz trabalhos para muitas
outras áreas como música, moda e
publicidade.

"As revistas me hipnotizam
um pouco, tenho que confessar", conta
Jon, a metade norte-americana do
estúdio."Revistas são como vinho:
levam uns 20 anos para ficar
realmente boas para o consumo.
Mostram a cultura visual do seu
tempo'e, por meio dos anúncios, os
interesses da sociedade."

O apreço do Non-Format
pelo mercado editorial nasceu
quando a dupla foi convidada para
fazer a direção de arte da revista
britânica de música The Wire, época
que, para Jon e Kjell, foi mágica.
"Passávamos duas semanas de
cada mês pesquisando material,
contratando fotógrafos e criando o
design e a arte de cada página",
conta o Kjell, a metade britânica.

A dupla conta que cada
nova edição era um tela em branco
onde podiam reinventar o meio e a si
mesmos, se quisessem. E, por um
tempo, foi exatamente o que fizeram.
"Muitas vezes usávamos um novo
tratamento visual para as chamadas
de uma edição e já o descartávamos
na próxima", conta Kjell. Depois de dois
anos trabalhando assim, uma
abordagem mais sensata começou a
emergir." Começamos a ter mais
confiança nas chamadas que
criávamos. Deixá-las na revista por
períodos mais longos nos ensinou o
valor de deixar nossas criações
amadurecer e evoluir."

Esse processo evolutivo
acabou virando uma marca do
modo de trabalhar do Non-Format.
A dupla parou de reinventar tudo
todas as vezes. "Aprendemos que é
bom deixar as coisas fluírem mais
devagar, permitindo que cada
desenvolvimento estético ganhe vida
de forma orgânica", explica Kjell. Essa
lição vale para praticamente qualquer
campo, o que é bom para o
Non-Format, pois nossos clientes
estão se tornando cada vez mais
variados e importantes.

Arte tipográfica
É quase desnecessário dizer que
o trabalho do Non-Format tem um
compromisso com a tipografia.
"A produção de novas fontes,
especialmente para novos projetos,
continua a ser uma paixão nossa",
conta Jon. De acordo com ele, as
últimas fontes criadas pela dupla são
muito mais do que o desenho das
letras do alfabeto." Passamos a
combinar tipografias com elementos
fotográficos, o que demanda muitas
horas de experimentos em um estúdio
de fotografia. O resultado final tem
sido extremamente gratificante",
acrescenta Jon.

Essa mudança de foco para
projetos mais complexos se deve, em
parte, ao crescimento do interesse de
clientes maiores - grandes
campanhas são janelas para novas
oportunidades e desafios. Além disso,
outro grande fator motivador foi a
necessidade de estar sempre em
evolução. "Uma das principais razões
para tentarmos sempre dar novos
rumos ao nosso trabalho com
tipografia é a rapidez com que uma
idéia pode ser apropriada e levada
para o mainstream", explica Kjell.

A direção de arte da Varoom,
revista de ilustração da Associação de
Ilustradores do Reino Unido, está no

' currículo do Non-Format ao lado de
colaborações para a Nike e a revista
Elle francesa. Cada um desses
trabalhos foi visto pelo estúdio
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como uma oportunidade de criação
única. " A coisa mais gratificante é
saber que o que estamos fazendo é
novo. É muito bom ficar ansioso para
que as outras pessoas vejam o nosso
trabalho", conta Jon.

A terceira via
Desde o último trimestre de 2008,
quando a crise do crédito norte-
americana se espalhou pelo mundo,
grandes agências demitiram parte de
suas equipes de criação e entraram
em uma espécie de hibernação.
"O que veremos agora são grandes
empresas assumindo menos riscos.
Contudo, ao mesmo tempo, haverá
uma explosão de criatividade nas
subculturas", aposta Kjell, que optou
por seguir contra a corrente e trilhar
uma nova rota para o Non-Format
ao lado de sua dupla. "Queremos
começar a trabalhar com imagens
em movimento. Adoraríamos ter a
oportunidade de criar a seqüência
de abertura de um filme e talvez
trabalhar na criação de capas de
álbuns", conta Jon.

Mesmo experimentando
novas mídias, os sócios afirmam que
a maneira como o Non-Format
trabalha não mudará. "A simplicidade
continuará sendo muito importante.
A hierarquia dos elementos também
será algo que sempre irá nos
preocupar. Temos uma política de
crítica muito aberta entre nós, que
nasceu de uma década de confiança",
revela Jon. Ele acredita que isso tem
muito a ver com o alto padrão de
qualidade do estúdio. "Se um não
gostou do que o outro produziu, há o
direito ao veto". Esse clima de
competição criou uma certa
obsessão pelos detalhes, o que não é
uma qualidade ruim no design."Desse
modo, esperamos sempre evitar
produzir algo medíocre" conclui Jon.
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