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Floating
Logos
Artista americano utiliza
retoques e tratamentos de
imagem para fazer crítica ao
culto das marcas

Oamericano Matt Siber soube como
poucos fazer uma crítica ao culto
das marcas de uma forma inteli-

gente e de muito bom gosto. Cansado de ob-
servar a relação de adoração que as pessoas
mantêm com determinadas marcas e da ex-
posição quase que "divina" das mesmas em
pedestais, totens, postes, ou qualquer outro
tipo de "altar" de adoração, ele nos oferece
uma visão diferente desta situação, com Flo-
ating Logos, séries I e II.

O projeto consiste em usar retoques e
tratamentos de imagem para desconectar as
marcas reais de seus suportes, deixando-as
flutuarem sem nenhuma ligação com a terra,
de forma leve e bastante agradável. O artista,
que é fotógrafo profissional, esbanja talento
ao captar a essência de cada logotipo através
das suas nuances, perspectivas, personalida-
des, ângulos, retoques, cores e, claro, o olhar
aguçado para distinguir e extrair o melhor as-
pecto visual de cada situação. Os tratamentos
nas imagens são um capítulo à parte nestes
trabalhos, pois sabemos que um erro de ilu-
minação ou uma mão pesada num retoque,
que exige delicadeza e sensibilidade, poderia
colocar tudo a perder. Já imaginaram se as
pessoas, ao invés de olharem para o contexto
geral da idéia exposta, ficassem fixadas num
retoque de imagem mal feito? Pronto, todo o
trabalho artístico estaria condenado por uma
digamos, "porquice photoshopística".

Pessoalmente, quando olhei pela primei-
ra vez para Floating Logos achei perspicaz
a idéia da desconexão e corajosa a atitude
contestatória do autor em relação as marcas
que povoam nosso cotidiano, e isso, conve-
nhamos, não é para todos. Numa era onde o

"politicamente correto" nos faz pensar várias
vezes antes de falar ou fazer algo, é admirável
ver pessoas com esta veia crítica nos ofere-
cendo oportunidade de reflexão.

Pergunto-me se as pessoas que não são
ligadas ao design, branding ou artes em geral
serão tocadas por este lado crítico de Floa-
ting Logos, e a resposta é sim. Com inten-
sidades diferentes, certamente não passarão
despercebidas, embora sempre haverá os que
vêem simplesmente marcas flutuantes, onde
vemos uma crítica social fundamentada.

Para os mais críticos, vale o olhar pela
conotação artística e bastante ácida de Matt;
para os menos, vale perfeitamente como um
ótimo e divertido passatempo. Floating Lo-
gos nos faz pensar, rever algumas questões
e nos instiga a exercitar nossa capacidade de
análise. Porque, afinal de contas, marcas ser-
vem para quê? Para nos servir, nos estimular,
ou nos controlar? Numa época em que tudo
o que se fala é em "computação em nuvem",
onde tudo que se precisa está bem acima de
você e pode ser "baixado" a qualquer instante
num simples clique, será que as marcas estão
caminhando para este lado também? O lado
de cima da gente... credo.
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