
ALAN FLETCHER FOI UM DOS PRINCIPAIS DESIGNERS
GRÁFICOS DO SÉCULO XX E AJUDOU A CONSTRUIR UMA VISÃO MODERNA DO DESIGN.

FOI UM DOS FUNDADORES DO PENTAGRAM E CRIOU PROJETOS MEMORÁVEIS COM UMA

MARCA PESSOAL QUE MESCLAVA ELEMENTOS CALIGRÁFICOS E IMAGENS COM UM "TOQUE"

VERNACULAR. EM SUA VIDA SEMPRE FOI FIEL E DEFENDEU O QUE PENSAVA SOBRE O DESIGN.

Lettering para capa da

revista HQ, 1989.

O trabalho de Alan Fletcher tem

aquela particularidade que faz com

que reconheçamos logo seu "estilo".

Ele é marcado pela gestualidade e

dinamismo norte-americano e ao

mesmo tempo influenciado pela

formalidade suíça. Suas ilustrações

têm um tom vernacular e são

recheadas de significados, além de

apresentarem o bom humor comum

aos grandes designers.

Fletcher gostava de reproduzir com

suas mãos as frases que diziam da

sua forma de pensar. Esses desenhos

escritos guardam sua preferência

pela caligrafia, tão recorrente em

seus projetos. No entanto, a escolha

ele dizia não ser tanto por gosto

como por conveniência. "Para quê

ficar procurando entre 2 mil fontes

para ter que decidir se eu quero

a Bakersville ou Blindfish? Bold ou

squashed? Porque simplesmente não

escrever a mensagem? Além disso,

gosto da noção de que desenho e

legenda podem ser uma coisa só?*.



No entanto, não era ter estilo que o

motivava. "Essa palavra estilo é curiosa.

Pode significar tanto maneirismo

como carisma. Em minha opinião ou

o que você faz tem segurança ou não.

Segurança não se desenha"*. Seu

espírito, na verdade, o levava sempre

a buscar soluções para as coisas, não

importando se era uma marca para

um cliente, uma reinterpretação para

colagens ou mesmo uma nova forma

para esculturas feitas de objetos.

Um viajante explorador de culturas

e lugares diferentes. Amigável com

conexões em todo o mundo. As

inspirações visuais de Alan Fletcher

sem dúvida eram compostas por um

repertório apreendido a partir dessas

diversas influências. Seu trabalho foi

resultado de um grande caldeirão de

vigor expressivo, simplicidade e olhar

sensível à sua volta.

TUDO TEM UM COMEÇO

A história de Alan Fletcher começa em

Nairóbi, no Quênia, no ano de 1931.

Aos cinco anos ele muda-se para a

Inglaterra com seus pais. Na escola, em

Londres, já era evidente seu interesse

por desenho e mais tarde ele confirma

seu destino. Mesmo estudando numa

instituição que preparava futuros

padres, militares ou bancários, ele

escolhe a arte. Todos sabiam que a

aposta era ambiciosa e socialmente

difícil, mas mesmo assim foi essa sua

escolha.

Sua inquietude permanente fez com

que estivesse sempre em busca de

conhecer novos lugares e entender o

mundo, algo presente também em sua

carreira como estudante. No início dos

anos 50 ele ingressa na Central School

of Art and Design, ainda em Londres,

e nela fez parte de uma intensa

atmosfera criativa. Lá ele encontra os

estudantes Colín Forbes e Theo Crosby,

que nos anos 70 seriam seus sócios no

Pentagram.

Após graduar-se na Central School,

passa um ano vivendo em Barcelona

até regressar a Londres e entrar no

Royal College of Art. Na seqüência,

Fletcher ganha uma bolsa para estudar

na americana Yale University School of

Design. Seus tutores foram designers,

ilustradores e tipógrafos como FHK

Henrion, Paul Hogarth, Antony

Froshaug e Herbert Spencer. Um

período determinante na construção

do seu repertório, já que na época

ele teve a oportunidade estudar com

profissionais já renomados, como

Herbert Mather, Bradbury Thompson,

o lendário Paul Rand e ninguém

menos que Josef Albers, um dos mais

influentes professores da Bauhaus.





o sobrenome do norte-americano Bob

Gill. Em pouco tempo eles ficariam

reconhecidos pelo seu trabalho gráfico

bem humorado e de grande talento.

Muitos dos clientes, para os quais

Fletcher começou fazendo apenas

free-lancers, acabariam se tornando

duradouros, como a Pirelli.

Em 1965, Bob Gill deixa a sociedade e

entra o arquiteto Theo Crosby, trazendo

uma característica multidisciplinar

ao pequeno escritório. O modelo de

consultoria instituído pela dupla nesse

período pré-Pentagram era bastante

inovador em relação aos escritórios que

iam surgindo.

NASCE UMA ESTRELA

Quando os nomes de Keneth Grange

e Mervyn Kurlansky ingressam para

a sociedade, a tarefa de acrescentar

ainda mais sobrenomes ao escritório se

torna quase impossível. Fletcher então

tem a idéia de chamá-lo de Pentagram.

No começo nenhum dos outros sócios

tinha se encantado com o nome,

mas finalmente foram persuadidos

e aceitaram. Para piorar, seis meses

depois, durante uma viagem à Varsóvia,

um designer veio até eles e disse "Que

nome horrível, vocês deveriam ter

colocado Pentecost". Pego de surpresa,

Fletcher pergunta por quê. "Porque

vocês cobram cinco vezes mais".

Apesar de tudo, o nome Pentagram

se tornou um dos mais importantes

símbolos do design pós 2° guerra

mundial. Marcou não apenas por

apresentar tendências, mas também

por terem instituído um modelo

pioneiro de negócios de consultoria

em design com vários sócios que se

mantém até hoje.

Atualmente o escritório possui 17 sócios

e sedes em Londres, Nova York, Austin,

São Francisco e Berlim. Fazem parte ou

já fizeram alguns dos mais importantes

nomes do design gráfico mundial como

Kit Hinrichs, Peter Saville, April Greiman,

Paula Scher, Abbot Miller, Michael

Bíerut, dentre outros.

Alan Fletcher deixa o Pentagram, em

1992, 20 anos depois de sua fundação.

Durante todo esse tempo, ele dividiu

sua atuação entre trabalhos de

identidade visual para grandes grupos,

o que exigia muita experiência prática
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