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Saiba usar as cores

01 O estúdio de
design Anti usa a cor
para dar sentimento
ou entregar
mensagens sutis,
como nesse design
paraaTrollRecords.
Aqui, a falta de cor
equilibra o humor
da imagem

02 Originalmente um
trabalho pessoal,
Pedro Vi(as-Boas
usou essa peça como
concept board de
uma animação para
a South Division.Ele
a criou enquanto
pensava em espaço,
principalmente no
big bang, o que
explica a paleta
abrangente

- primitivo, ainda é possível fazer muitos experimentos com as cores. Não importa
se o resultado será uma explosão de tintas ou uma peça monocromática: deve-se
lembrar, antes de tudo, que a escolha da cor e as reações que ela provoca no
observador são fruto de escolhas pessoais. Afinal, estamos falando não só de um
código de catálogo, mas de um aspecto do design que mexe com o lado emocional
das pessoas.

Personalidades coloridas
O designer Slawek Michalt conta que o fato de ter crescido em meio a pôsteres
poloneses da década de 1970 o influenciou na formação da sua paleta de cores.
"Eram trabalhos extremamente coloridos, mas só percebi a influência deles sobre
mim quando comecei a estudar design." Durante seus estudos, Slawek notou que
cada pessoa tem um conjunto muito pessoal de respostas às cores armazenadas

no cérebro juntamente com reações
consideradas padrão, como a de que a
cor vermelha significa perigo. O que
ajuda a criar designs de sucesso é a
habilidade de unir esse mundo pessoal
com a cultura visual de modo que as
pessoas consigam relacionar o
trabalho a algo que favoreça o produto
em questão. ,

O trabalho do designer Eli
Carrico utiliza cores fortes. Para ele,
separar suas preferências pessoais de
cor dos trabalhos profissionais é um
problema. "Normalmente as minhas
escolhas ou acabam com as chances
que tenho de ganhar uma concorrência
ou me tornam o escolhido. Raramente



03 Renan Molin
misturou magenta
e amarelo ao azul
da Pepsi para criar
uma estampa
promocional
daslatinhas

fico na média", conta.
Para o designer Renan Molin,

a cor é um elemento fundamental na
comunicação de uma mensagem. "Cabe

, ao designer identificar o público e o
objetivo da mensagem para definir as
cores do projeto. Fazer a escolha certa
do esquema é algo maior do que
escolher as cores que você ou o cliente
gostam. Envolve a análise do produto, a
própria mensagem, o objetivo da
mensagem, os suportes utilizados para
expor a mensagem, e assim por diante.
É um 'lance'de mensagem", brinca.

Relativismo monocromático
Quanto menos cores você usar, mais
importância cada tom terá. E, uma vez
que você removeu todas as cores, fica
apenas com tons e valores, que também
podem contar uma história. Para o
ilustrador e artista gráfico Thiago
Santana, o aspecto mais importante
dos trabalhos em preto e branco é a
iluminação e o impacto visual. "Uma
imagem em que predomina o preto
sempre carrega mais peso do que uma
com mais branco. Trabalhos em preto e
branco devem primar pela simplicidade.
Afinal, quanto mais elementos de
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- uma das duas cores houver na imagem, mais difícil será
identificar o que ela representa", explica.

Eli Carrico acha que trabalhos em greyscale
destacam a qualidade da peça. "Mesmo quando não há
saturação, o olho consegue digerir níveis significativos de
contraste. A cor molda a mensagem, mas é a força de cada
uma delas que determinará seu volume de transmissão",

Em preto e branco,
o desenho fica mais evidente e as
falhas mais visíveis

acredita o designer. Para Renan Molin, os trabalhos em preto e branco são muito
mais complexos. "Trabalhando com várias cores você pode utilizar alguns artifícios
para deslocar a atenção do observador. Em preto e branco isso fica muito mais
difícil. Aforma toma um peso maior, o desenho fica mais evidente e as possíveis
falhas, mais visíveis", analisa.

Teoria versus instinto
Para o ilustrador norte-americano Todd Alan Breland, aTeoria das Cores está
naturalmente armazenada na cabeça da maioria dos artistas. A questão é segui-la
ou não. "Muitas vezes decido a cor por impulso. Não ajusto parâmetros, mas tenho
uma fórmula própria." Para Thiago Santana, a teoria é um auxiliar secundário do
processo criativo."Penso nas cores que seriam ideais e uso aTeoria das Cores para
utilizar melhor os tons complementares, a intensidade da iluminação de cada cor e

a forma como elas irão se
complementar ou se repelir", explica.

Na opinião do ilustrador Sam
Green, há um problema fundamental
nas preferências de cada um com
relação às cores. "Normalmente os
clientes não estão interessados nas
qualidades emocionais das cores - e eu
acabo esquecendo disso às vezes."
Nessas horas, é bom ter em mente que
o que você prefere pode não ser o que
funciona para o briefing. E também que
estar certo não significa ser pago.
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