


Steven Heller poderia ser nomeado o escritor dos escritores de design por causa

da enorme quantidade de trabalho que já produziu, mas Paula Scher preferiu

descrever o amigo como "o fã número um do design gráfico". Autor, coautor e

editor de cerca de 120 livros de design, jornalista e colunista para as principais

revistas especializadas, diretor de arte, professor e curador, Steven Heller é

reverenciado por designers e ilustradores de todos os escalões.

Quando ele recebeu a Medalha da AIGA, Scher escreveu

no tradicional artigo publicado pela Associação quando é

divulgada a homenagem: "Antes de 1980, livros de desígn,

revistas e conferências eram poucas e

espaçadas. Steven Heller imortalizou o

passado do design gráfico tornando-o

coerente com nosso presente. O que

os futuros designers devem a ele,

simplesmente não pode ser calculado".

Receber essa medalha por si só é um

atestado de mérito incontestável,

mas palavras assim, vindas de alguém

como Paula Scher, parecem ser um

reconhecimento inestimável.

Nem designer nem jornalista por

formação. Foi uma busca pessoal que

parece ter movido Steven Heller ao

caminho da literatura especializada. Sua

formação acadêmica é ínfima. Depois de

menos de dois anos, largou o curso de

letras na NYU (New York University) e foi convidado a se retirar da

School of Visual Arts, depois de menos de um ano matriculado,

por não comparecer às aulas. "Não estudei muito por lá, admito".

Em 1968, suas inclinações esquerdistas o levaram

a trabalhar na imprensa livre americana, em jornais

underground e até meio subversivos, como o pornográfico

Screw, como diretor de arte. Nessa

época, seu gosto pessoal de design

era mais voltado a ilustrações

conceituais e cartuns políticos.

Em 1974, ele foi convidado para

assumir a direção de arte da página

de colunas e artigos opinativos do

New York Times, passando, três anos

depois, para o caderno de Críticas

Literárias. Nesse foram mais 30 anos

e centenas de edições. Em 2007, já

com o cargo de diretor de arte sênior,

Heller se afastou desse trabalho

no New York Times, mas nunca se

distanciou do jornal. Ainda hoje ele

mantém a coluna Visuais, no caderno

de crítica literária, e continua sendo

o responsável por escrever os obituários dos ilustradores

e designers para o jornal. Esta última atividade ele já

declarou em entrevista ser uma de suas favoritas.
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Há mais ou menos 25 anos, por ironia

do destino, Steven Heller acabou

voltando à escola que o expulsara por

não freqüentar aulas, desta vez do

outro lado do ensino. Hoje, ele leciona

história do design, é cofundador e

codiretor dos Mestrados "Design como

Autor", "Crítica de Design" e "Design

de Interação", na SVA, além de ser um

consultor da presidência da escola para

novos programas de ensino da escola.

Nada mal para quem, sem querer, fugiu

do ensino superior.

ano foi, Man Bites Man: Two Decades

of Satiric An. Não demorou muito

para eles começarem a proliferar a

partir da década de 1990, nos trazendo

clássicos Oraphic Design Icons, Genious

Moves, Graphic Design Reader, An

Direction Explained e Stylepedia; ou

livros específicos, como British Modem,

Dutch Modem, Art Déco, Cuba's Syle,

publicações sobre crítica e literatura

de design, como Design Dialogues,

Education of a Graphic Designer, etc.,

etc., etc.

Contudo, de todas as atividades contidas

na bagagem

profissional de

Steven Heller,

sem dúvida, a

que mais pesa é

seu trabalho com

textos sobre design.

Não porque nisso

ele seja melhor ou

mais reconhecido,

mas por causa da

quantidade que já

está registrada em

jornais, revistas,

livros e websites.

São mais de mil

artigos e entrevistas

nas publicações

mais respeitadas

na área, como

Design Issues,

U&lc, Affiche,

Graphis, Creation,

Eye, i.D., Print, etc.

Para essas três últimas ele ainda escreve

regularmente, e no site da Print ele

mantém seu blog, atualizado todos os

dias, religiosamente. Ah, não podemos

esquecer que ele também é editor do

Voice, jornal online de design da AIGA.

A prateleira de livros assinada por

Steven Heller, seja como autor, editor

ou coeditor, possui cerca de 120

publicações. O primeiro título publicado

foi Artist's Christmas Cards, lançado

em 1981. Logo em seguida, no mesmo

Nessa prateleira só não encontramos

de tudo sobre o

design gráfico

porque se não

Heller não estaria

preparando outros

vários livros agora

mesmo, enquanto

você lê esse texto.

"Trabalho em

dezenas de livros

ao mesmo tempo.

Sou viciado

em explorar",

declarou.

Do Vitoriano ao

Digital, o escritor

acumula mais do

que a importância

em documentar

visualmente

a história e o

desenvolvimento

do design gráfico.

Ele também trabalha arduamente

contextualizando cada assunto que

aborda, para que seja plenamente

apreendido por essa e pelas próximas

gerações. E essa abordagem, sem

dúvida, inspirou muitos outros

profissionais que hoje também se

dedicam a escrever sobre e para o

design.

Julius Wíedemann, editor e autor de

livros da Taschen sobre design - o nosso

"Steven Heller" em ação -, descreve



o colega como uma enciclopédia

ambulante de tudo que é visual. "Ele

não chegou a influenciar minha opção

pelo ofício porque o conheci bem mais

tarde, mas, com certeza, ele é uma

referência para mim. Suas publicações

contextualizam o visual e ele acrescenta

uma teoria que falta muito

ainda no mundo do design".

Steven Heller: Eu apenas estudei um

ano e meio na faculdade, para me

formar em Inglês. O que eu quero dizer

é que não estudei muito nada. Deixei

a NYU e me matriculei na School of

Visual Arts por menos de um ano. Me

pediram para sair porque eu não ia

Além de enciclopédia,

prolífico também é uma das

palavras mais usadas para

definir Steven Heller pelas

pessoas que o admiram, de

perto e de longe. E como que

ele consegue arranjar tempo

para tudo isso, parece ser

a pergunta mais freqüente.

A resposta já foi dada em

muitas entrevistas e revela

uma rotina que começa

entre 4h30 e 5h da manhã.

Também não lhe falta aquele

elemento chave para sucesso

em qualquer profissão: amor

ao que se faz.

histórica, enfatizando que os

movimentos artísticos sempre

se renovam. Do seu ponto de

vista, qual foi a última verdadeira

inovação no design gráfico?

SH: Teria que dizer que foi o computador

que alterou 500 anos de tradição

impressa e tipográfica. Mesmo

que seja basicamente uma

ferramenta, é uma nova

engenharia para a forma do

design e a tipografia. Existem

outras inovações menores

que têm a ver com o tipo e a

imagem, mas esse pedaço de

hardware e seus softwares são

o cina qua non da mudança.

abcDesign: O que você estudou

na faculdade, e como acabou

seguindo uma carreira como

escritor especializado em design?

para as aulas. Nessa época eu estava

trabalhando em jornais underground.

abc: Todos os seus livros

apresentam uma perspectiva

abc: Você escreveu mais

de cem livros e encontrou

numerosas perspectivas

para abordar o design

gráfico. Como você

decide sobre um tema

de um livro? E quais os

temas com que você

ainda quer trabalhar

(pode nos dar um furo?)

SH: Sinto muito, nada de furos. Mas

porque ainda não tenho certeza. Tenho

idéias de muitas maneiras. Uma delas



é: "O que está acontecendo que deve

ser registrado?" Ou então, "Sobre o que

eu quero saber que eu ainda não sei?"

Ainda, "Eu estou fascinado por isso,

portanto, será que eu gostaria de seguir

suas raízes, e talvez isso renda um livro?".

Outro pensamento é: "Nossa! Eu nunca

pensei nisso antes, talvez isso tenha a ver

com mais do que apenas comigo."

Eu sempre trabalho em dezenas de

livros ao mesmo tempo, alguns são

revisões de edições já publicadas,

A América é o centro do
mundo, econômica, política

e, numa extensão menor,

culturalmente. Isso está

mudando rápido. Odesign

americano serviu esses mestres
e, por associação, se tornou o

foco. Mas não acho que seja tão

focai mais. A cena do design
americano está, felizmente,

absorvendo as influências

estrangeiras.

outros de novas idéias. Sou viciado

em explorar! Só espero nunca esgotar

minhas idéias.

abc: Você já escreveu sobre

praticamente todos os

movimentos artísticos que

influenciaram o design. Você tem

algum favorito?

SH: Não tenho um favorito, não.

Tenho um grande interesse no Art

Déco porque sua amplitude é enorme

e a razão de sua existência é muito

complexa. O que me interessa

mesmo é entender o poder e como

isso se manifesta visualmente.

abc: Nos anos 60, o design

americano se tornou referência

para o mundo. Em sua opinião,

o que o levou a evoluir e a se

diferenciar do design europeu?

E o design americano ainda é a

referência?

SH: A América é o centro do

mundo, econômica, política e, numa

extensão menor, culturalmente.

Isso está mudando rápido. O design

americano serviu esses mestres e,

por associação, se tornou o foco.

Mas não acho que seja tão focai

mais. A cena do design americano está,

felizmente, absorvendo as influências

estrangeiras.

abc: Desde que você começou

sua carreira, o que mudou no

design gráfico como profissão e

atividade?

SH: Se tornou um campo muito

mais amplo, e mais importante, um

campo mais variado. O design gráfico,

agora, abrange todos os tipos de

mídia. Controlamos as ferramentas de

produção e estamos produzindo mídia

mais do que nunca.

abc: Falando de educação em

design. Qual o foco, atualmente,

das escolas e universidades de

design americanas? Que tipo de

profissionais eles formam?

SH: Cada escola nos EUA é diferente.

Algumas de modelo mais teórico,

outra mais práticas. Mas teria que

dizer que a maioria ainda está

engajada em produzir uma abelha

operária que funcione. Algumas

escolas tops estão, agora, ensinando

mais do que apenas técnicas do que

craft, unindo técnica e industrial. A

educação está mudando rapidamente,



mas só vamos ver o que vai dar daqui

cinco anos. Isso que vai determinar o

estado e o status do design gráfico, se

é assim que ainda vai ser chamado.

abc: A internet tem influenciado

todos os setores da vida humana,

mudando a forma como nos

relacionamos como pessoas,

coisas, etc. Mas que tipo de

influencias a internet tem tido no

design gráfico como profissão?

SH: Primeiramente, e mais importante,

comunica atividades individuais mais

do que em qualquer momento da

história. Coloque um trabalho em um

blog e tenha milhares de respostas em

minutos. Estranho, não?

abc: Assim, me parece mais fácil

que designers ganhem fama da

noite para o dia, e fama ajuda

no mundo do design. O que você

pensa disso?

SH: Fama, para mim, não é tão

importante. Bons trabalhos - e os

critérios variam - são importantes.

Ainda acho que esse campo se baseia

na meritocracia, em que bom trabalho

vende o indivíduo, e não a publicidade

que se pode fazer. Eu considero um

bom trabalho aquele que amplia minha

apreciação, seja em forma visual, leitura

ou música. A gente sabe quando a

gente sente.

abc: Como alguém que trabalha

com informação sobre design, o

que você acha sobre essa profusão

de blogs sobre design? Você

acha que dificulta encontramos

informações consistentes na web?

SH: Claro que temos muita má

informação. E muita informação. Mas

a verdade é que é melhor ter demais

do que de menos. O que precisamos

é de mais discernimento,

sermos mais críticos. Os

blogs e o twitter têm efeitos

benéficos, mas somente

se as pessoas respeitarem

mais os textos. Mas como

qualquer outra mídia, vai ter

uma grande porcentagem

de "palha" antes que você

chegue ao trigo. Mas,

convenhamos, isso não era

verdade no início dos jornais

também?

abc: Quais são os

designers americanos

mais importantes

atualmente?

SH: Não sei se consigo

responder isso. Eu respeito

os veteranos e admiro os mais novos.

Aqueles sobre os quais eu escrevo, sem

dúvida, sempre têm o meu aval. Mas

vou dizer que a minha esposa, Louise

Fili, é uma tipógrafa conceituai incrível.

abc: Você conhece alguma coisa

de design brasileiro?

SH: Infelizmente nada! Mas gostaria de

conhecer.

Stylepedia. A Cuide to Craphic Design,
Manerisms, Quircks and Concepts (2006),
editado e escrito com a esposa, Louise Fili.
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