


38 Entrevista
Vaughan Oliver

01 A capa do álbum
Doolittle, dos Pixies, se
transformou em uma
ilustração de capa
devido ao aspecto
artístico que adquiriu

Suas capas de álbuns para bandas
como Pixies e Cocteau Twins não
passariam batidas em uma galeria
de arte. Realistas ou lúdicos, os
trabalhos de Vaughan Oliver evocam
diversos tipos de emoção,
de acordo com a música contida em
cada álbum. Em vez de fazer capas a
partir de ensaios fotográficos com
os membros da banda, o designer
prefere criar gráficos, além de usar
tipografias e imagens. Visualmente
motivado depois de quase 30 anos
de carreira, Vaughan parece ter a
mesma paixão pelo design que
seus jovens alunos da Universidade
de Kingston.

Computer Arts: Antes de tudo,
gostaria que você falasse sobre os
projetos em que está trabalhando.
Vaughan Oliver: Estou fazendo um
dos melhores projetos que já
realizei. É um box com todos os
lançamentos dos Pixies em vinil e
CD, além de um catálogo. Acredito
que o nome'box'faça um desserviço
ao produto porque, além de conter

os álbuns, a coleção vem com
um livro de arte. É muito mais.

Fui contratado por uma
empresa de Los Angeles, nos EUA,
chamada Artist In Residence.que
comercializa produtos musicais
como itens de colecionador. Sugeri
para a minha equipe que
esquecêssemos de tudo o que já
fizemos para os Pixies,
colocássemos tudo o que pudesse
ser classificado como 'design gráfico'
para trás e começássemos tudo
novamente. Foi um grande desafio.

CA: Qual era o seu objetivo ao deixar
conceitos de design para trás?
VO: Desafiar esses conceitos.
Sempre quis que o meu próximo
trabalho fosse o melhor e, com esse
box, não tinha apenas a idéia de
colocar os trabalhos antigos de lado.
Achei que as coisas pudessem ficar
confusas se fizéssemos esse projeto
como qualquer outro.

Algo muito bacana de
fazer foi a impressão do livro. Ele foi
reformulado de frente pra trás e de
trás pra frente, e impresso três vezes
até que optássemos por colocá-lo
junto aos CDs. Parece que todos os
trabalhos vieram da mesma fonte
- o design ficou homogêneo.

CA: Essa também não era a sua
abordagem na época em que
trabalhou na 4AD?
VO: Não tínhamos nenhuma espécie
de manifesto concreto no início da
gravadora, ivo Watts-Russell [dono
da empresa] me contratou porque se
importa com o jeito com que a
música é embalada. Ele queria que
todas as capas fossem desenhadas
com muito cuidado e qualidade.

O que queríamos fazer era
dar a cada banda uma identidade
própria e um senso de continuidade
dos singles aos álbuns completos.
Entretanto, não queria que os Pixies
parecessem com a His Name Is Alive,
ou que a His Name Is Alive se
parecesse com a Lush. Mesmo
assim, é inevitável não enxergar
linearidade em tudo.





CA: Como você descreveria essa
linearidade?
VO:Uma aluna minha do Equador
me perguntou a mesma coisa e já
foi respondendo: 'Isso é a sua alma
no trabalho'. Suponho que, de forma
simples, há uma abordagem para a
tipografia, outra para o uso de
texturas e mais uma, que irá unir as
duas primeiras. Essa é a
linearidade.

CA: Quais palavras você usaria
para definir o seu estilo?
VO: Orgânico. Meu estilo era orgânico
antes do orgânico se tornar popular,
entende? Ainda vou escrever um livro
chamado O Designer Gráfico
Orgânico. Era dessa forma que
trabalhávamos na 4AD. A produção
era feita capa por capa e envolvia
toda uma estética orgânica. Visceral
também é bom. Gosto de romântico
e poético, mas deixo a descrição da
estética com você.

CA: Quão importante é a
colaboração com outros
profissionais em seus projetos?
VO: É uma parte muito importante
do processo, do ponto de vista da
inspiração e também pelo fato de
que não costumo tirar fotografias.
Consigo trabalhar em conceitos
artísticos totalmente distintos
trabalhando com alguém diferente.

No início da minha
carreira, trabalhei muito com Nigel
Grierson - acho até que a minha
paleta encolheu quando paramos
de fazer parcerias. Quando havia
um projeto dos Pixies, chamava
Simon Larbalestier; se era da Lush,
Jim Friedman;His Name ls Alive,
Dominic Davies.

CA: Você também colabora com
designers gráficos?
VO: Não posso deixar de falar de
Chris Bigg. Somos amigos desde
1982. Ele começou como meu
assistente e depois nos tornamos
sócios. Firmamos uma parceria na
v23 que acabou em 2008, mas
ainda trabalhamos juntos. Chris me
conhece como ninguém.

CA: De que forma ser professor
universitário influenciou a sua
carreira de designer?
VO: Colaborou para construir
minhas idéias. Uma das razões
pelas quais me tornei professor
foi o fato de ter me cansado da
solidão de se trabalhar sozinho.

Quando você começa a
lecionar, está cheio de dúvidas.
Depois de trabalhar sozinho por
anos, descobre que tinha muita
informação para passar e que tem
experiências importantes das quais
se orgulha. Acho isso muito bacana.

CA: Como você obtém inspiração
depois de três décadas
trabalhando como designer?
VO: Um dia você é dono do mundo:
escolheu a tipografia certa no lugar
certo, na imagem correta, na cor
correta e no tamanho certo -
fantástico! É para isso que vivemos
como designers. A inspiração que
você adquire a partir disso o
alimenta, lhe dá vida.

CA: Você ainda se empolga com o
design gráfico?
VO: O design gráfico ainda me dá
vida, inspira e provoca. Só o fato de
brincar com uma tipografia e uma
imagem já me estimula. Falo do
meu ponto de vista em termos de
inspiração e de processo criativo.
Então, sim, ainda me empolga.

Em termos de designers
gráficos da atualidade, gostaria de
poder citar três, quatro ou até cinco
exemplos que me tocam, mas não
consigo. E olha que não sou uma
pessoa desatualizada.

Houve uma onda de
designers - como Peter Saville e
Neville Brody - que revolucionaram
o mercado fonográfico. Precisamos
de outra revolução como essa.

Computer Arts Brasil

Text Box
OLIVER, Vaughan. Vaughan Oliver. Computer arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 28, p. 36-40, dez. 2009.




