


ANUARIOS DE DESIGN
Os anuários são coletâneas de

trabalhos publicadas por associações de

profissionais de design; adotamos aqui

a denominação "anuários" porque a

periodicidade da maioria é anual, mas

algumas delas são bienais - e algumas

dentre as citadas neste artigo nem

periodicidade têm. Os anuários ficam

no meio do caminho entre os livros e as

revistas. Não são tão quentes quanto

estas últimas, mas têm a vantagem de

já terem passado por um balanço crítico

maior.

Uma das características positivas desses

anuários em relação às coletâneas

publicadas pelo mercado editorial é

exatamente o fato de serem produzidas

por associações de designers, com o

compromisso de prestar um serviço a

seus associados. Portanto, é bom design

na avaliação dos próprios designers,

independentemente de quaisquer

outros critérios.

O processo de produção dessas

publicações costuma ser parecido: os

trabalhos são inscritos por seus autores

em categorias previamente definidas;

em seguida, são formados júris

compostos por designers e/ou críticos

de design de competência reconhecida

por seus pares; esses júris, por sua

vez, são responsáveis pela seleção dos

trabalhos mais destacados. Por fim, o

resultado dessa seleção transforma-se

numa exposição e numa publicação.

Algumas dessas associações dão pouco

peso à exposição; a peça realmente

importante é a publicação, pois é

ela que vai circular amplamente e vai

permanecer como registro da produção

daquele período.

Passemos então a examinar um

conjunto dessas publicações capaz

de nos fornecer um panorama do

design contemporâneo mundial. Elas

são apresentadas por abrangência

geográfica, ainda que, em vários casos,

esse parâmetro não seja rigoroso.
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EUROPA (E UM POUCO DO RESTO DO MUNDO)
É curioso constatar que a Europa não publica coletâneas periódicas com a tradição

e o prestígio das americanas. Se buscarmos referências para entender o panorama

do design europeu, dois títulos se destacam: AGI - Graphic Design Since 1950 e as

coletâneas Área - 100 Graphic Designers, 10 Curators, 10 Design Classics.

A AGI (Alliance Graphique Internationale) é a mais prestigiosa associação de

designers. Em 2007 publicou esse volume de 800 páginas no qual são apresentados

trabalhos de seus 600 associados. Aproximadamente 60% são europeus, 20%

são americanos, e o restante divide-se pelo resto do mundo - são apenas dez

latino-americanos, sendo três brasileiros. Trata-se mais de um livro de história do

design gráfico de cunho autoral do que propriamente um panorama da produção

contemporânea, mas sua atualidade é garantida pelo fato de já Incluir muitos

trabalhos desta primeira década do século 21.



JAPÃO
Os anuários japoneses revestem-se de um fascínio especial

aos nossos olhos ocidentais. O design está lá, de alto nível.

No entanto, ele é mais do que isso; além da excelência, tudo

se reveste de uma atmosfera distinta, derivada da cultura

milenar que informa o design japonês. Como estamos mais

distantes dela, os trabalhos ganham uma certa aura de

mistério. Um passeio por esses anuários é um encontro com.

a diferença.

Os ADC - anuários do Art Directors Club de Tóquio - incluem

categorias dedicadas à propaganda. No entanto, isso não faz

deles anuários de propaganda. Talvez no Japão a propaganda

não esteja tão distante do design, ou talvez o tipo de peça

de propaganda incluída nos anuários são aquelas que se

confundem com o design, De qualquer modo, o que se

encontra neles é design do começo ao fim.

Em que pesem as diferenças culturais, novamente aqui as

categorias são as clássicas: Identidade corporativa, Editorial,

Cartaz, Embalagem, Design no espaço, Miscelânea. A essas

seis categorias somam-se outras três dedicadas à publicidade:

Anúncios em jornal, Anúncios em revista, Filmes comerciais.

No anuário 52, publicado em 2008, são mostrados cerca de

700 trabalhos. O destaque fica para os cartazes: é a

categoria com maior número de trabalhos selecionados

- 180 -, atestando que, no Japão, o cartaz está mais vivo do

que nunca.

Em 2008, foi publicado o Tokio TDC volume 19, do Type

Directors Club de Tóquio. São cerca de 480 trabalhos cobrindt

todas as áreas do design. Desse total, o Japão responde por

50%, os demais países asiáticos por 25% e a Europa por 20%

aqui, os americanos são minoria, com menos de 5%.

Uma vez que os asiáticos somam 75% do total, o anuário

produz o mesmo estranhamento causado pelo ADC de

Tóquio. Neste caso, no entanto, isso se deve não apenas

às diferenças de linguagem em relação ao nosso hábito,

mas também pela presença hegemônica dos tipos orientais

- afinal, este é um anuário de design tipográfico. Os

trabalhos são distribuídos por 12 categorias, que repetem

as classificações consagradas; mais uma vez, destaca-se o

predomínio dos cartazes, atestando o fascínio exercido por

eles na cultura oriental.



AMERICA LATINA
Como não poderia deixar de ser,

os países desenvolvidos dominam

amplamente a cena editorial descrita

até aqui. Encontrar informação sobre

o design produzido no Terceiro Mundo

não é tarefa fácil. Em se tratando de

América Latina, a única referência

consistente é o recente Latin American

Graphic Design, publicado em 2008

pela Taschen. Organizado por dois

designers-editores, o livro preenche

uma inacreditável lacuna bibliográfica. E

cumpre reconhecer que essa lacuna foi

preenchida por... uma editora alemã.

Em mais de 500 páginas são

apresentados os trabalhos de cerca

de 190 designers, ordenados por

ordem alfabética, e não por países -

do Brasil, são 35. Neste caso, os dois

organizadores cumpriram efetivamente

o papel de curadores: convidaram

designers a enviarem seus trabalhos,

e em seguida fizeram a seleção final.

O resultado é um livro potente, com

trabalhos com qualidade suficiente para

figurar em qualquer das coletâneas

citadas acima. Além disso, o livro torna

evidente a necessidade de se instituir

algum tipo de publicação que cumpra o

papel de nos fornecer periodicamente

um panorama do design produzido na

América Latina.

BRASIL
Por fim, vamos encerrar pelo Brasil este percurso. A mais importante publicação do design

gráfico brasileiro são os catálogos das Bienais da ADG-Brasil - Associação dos Designers

Gráficos. Em 2009 foi publicado o da 9a Bienal. Infelizmente, ele veio travestido de livro,

e não traz no título nenhuma menção à Bienal ou à ADG -virou Anatomia do Design -

Uma análise do design gráfico brasileiro. Vamos torcer para que o próximo volte a ter a

denominação que merece.

Mas a questão do título é menos relevante. O importante é que, assim como os

catálogos das Bienais anteriores, ele reúne muito do melhor design que foi produzido

no país nos últimos dois anos. E, assim como no livro, o resultado é animador. Os

catálogos das Bienais da ADG são um instrumento fundamental para podermos

continuar a fazer balanços periódicos das múltiplas faces que compõem o design

gráfico brasileiro.

RESSALVAS NECESSÁRIAS
As referências dadas aqui poderiam ser chamadas de "design

oficial dos anuários". Muitos as criticam por seu caráter

supostamente institucionalizado. Ao mesmo tempo, a crítica

também é feita pelo viés oposto: os anuários são acusados de

valorizar demais o design de exceção.

O problema não é nem uma coisa nem outra. O único perigo

real é ficar restrito a eles. O.design alimenta e se alimenta da

cultura que permeia toda a sociedade, e estar mergulhado

nela é fator fundamental para qualquer profissional. Os

anuários prestam um inestimável serviço na difícil tarefa de

acompanhar os caminhos do design contemporâneo, mas

nem de longe podem ser nossa única fonte de informação.
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