
Em qualquer artigo sobre imagens retro

modernas, James White é um dos nomes

que não pode deixar de aparecer. Seu

estilo limpo e nítido mistura o melhor da moderna

aplicação do Photoshop com a explosão de cor e

os efeitos de iluminação dos anos 70 e 80.

O autodenominado artista visual de 32 anos

trabalha como designer profissional há 12 anos em

Nova Scotia, Canadá. Ele realiza diversos projetos

para seus clientes e trabalha em suas empreitadas

pessoais inspiradas em filmes clássicos como Tron.

White conta que sempre teve temperamento

artístico: "Comecei a me interessar por arte bem

jovem e nunca deixei de buscar inspirações em

suas diversas formas" Ele relata uma de suas mais

antigas lembranças de pensamento criativo: "Pirei

em um trabalho de escola quando tinha quatro ou

cinco anos e fiz um desenho do Super-Homem

carregando uma abóbora gigante". Sua obsessão

com referências da cultura popular continuou, e

White desenhou seus personagens favoritos de

quadrinhos durante os anos de escola até iniciar

uma educação artística mais formal por intermédio

de um curso de design gráfico em uma faculdade

local, em 1995. White usou favoravelmente todos

os seus diversos níveis de educação, moldando o

modo como sua arte se desenvolveria: "Durante o



ensino fundamental e o médio, aprendi a controlar

os materiais que possuía para criar coisas que

achasse bacanas. Na faculdade, aprendi a usar um

computador para levar minhas criações a novos

caminhos. O trabalho na área de design ensinou-

me disciplina e concentração"

Tecnologia moderna
Foi durante a faculdade que White foi apresentado

ao Freehand, lllustrator e Photoshop, antes de

embarcar em uma carreira mais voltada para web

sites."Aprofundei meus estudos de design depois

de me inscrever tem Tecnologia Interativa, quando

aprendi a criar web sites, CD-ROMs, animações em

3D e noções básicas de Flash.Todo esse estudo

compilado fez com que eu fosse arrastado para a

explosão da web, campo no qual obtive meu

primeiro emprego como webdesigner, logo depois

de terminar os estudos"

Durante esse período, ele continuou a trabalhar

em projetos pessoais, fossem ilustrações,

animações, textos ou criação digital. Foi quando

teve a idéia de Signalnoise (o alter ego online de

White), que descreve como seu"cantinho pessoa

da internet para explorar como julgo adequado"

Signalnoise dá a White a chance de experimentar e

forçar os limites de sua capacidade adquirida com

os estudos. "Há muito tempo percebi que os

estudos de arte e design param em um ponto, e

que cabia a mim continuar a avançar quando os

terminasse", conta White. "Eles me deram o martelo,

mas cabia a mim manejá-lo. É por isso que não

paro há 12 anos, seja trabalhando em um álbum de

quadrinhos, projetando meu site, criando testes de

animação, experimentando com escultura etc. Eu

queria fazer tudo, daí ia tentando".

White se lembra bem de sua primeira enco-

menda criativa, o design de um flyer para um

organizador de eventos local no tempo em que as

festas rave estavam na moda."Nunca havia criado

um flyer e foi por isso que o organizador veio até

mim, pois queria alguma coisa diferente do que

vinha sendo feito naquele tempo", conta."Resolvi

criar um negócio desenhado à mão para me con-

trapor às imagens tridimensionais que circulavam

por toda parte e ilustrei a capa com uma moça gi-

rando uma mesa, rodeada por mariposas.Todo



mundo ficou empolgado com o resultado, e

foi maravilhoso ver meu trabalho em lojas de disco

e lanchonetes de toda a cidade". Esse foi um ponto

de virada para White, que percebeu que poderia

ganhar dinheiro fora de seu emprego.

O estilo atual de White tem óbvias influências do

design retro, coisa de que ele gosta muito, como

conta:"Comecei a buscar inspiração em meus

interesses de infância. Com a ascensão do YouTube,

tive acesso repentinamente a todos aqueles

maravilhosos comerciais, programas, desenhos e

outras coisas de quando era criança". Os anos 80

ficaram conhecidos pelas cores brilhantes e pelo

uso de iluminação estilizada, o que é evidenciado

nos trabalhos destas páginas, embora, obviamente,

tenham recebido um toque moderno de

Photoshop."O trabalho que estou fazendo agora

empresta idéias e estilos daquela época e se

apropria deles usando software moderno para

obter algo novo", concorda White."O que tento

fazer com meu trabalho neste momento é criar

coisas que o James de sete anos acharia legais para

pendurar na parede"

Influências nostálgicas
A infância vivida nos anos 70 e 80 deixou profundas

marcas em White, já que o período foi caracteriza-

do por muitas inovações. "Os anos 70 foram quan-

do a televisão realmente chegou à sala das pessoas

com cores brilhantes e rock'n'roll, quando StarWars

e os G.I. Joes revolucionaram a indústria de brinque-

dos e fomos apresentados aos videogames domés-

ticos. Nos anos 80, tínhamos uma porção de bo-

nequinhos coloridos inspirados em todo tipo de

desenho animado.Também apareceu o heavy me-

tal com bandas como Iron Maiden e Judas Priest,

cujos discos tinham capas diferentes de tudo o que

eu já vira"

White é por isso inspira-se nesse passado

de que se lembra com tanto carinho, e diz ser

incapaz de se desfazer das coisas que amava quando

criança."Lembro que minha mãe me comprou um

bonequinho do Lanterna Verde quando entrei para

a terceira série e que adorei a caixa do brinquedo.

Era tão colorida, com um desenho de Hal Jordan na

frente e o enorme logotipo Super Powers em cima,

rodeado de estrelas. Era a mesma sensação que ti-

nha quando a animação da CBS Special Presentation

aparecia na tela com suas cores ousadas, já que logo

em seguida podia começar Star Wars ou algo do

gênero. Para mim, era quase mágico, e era uma coisa

pura" Aos trinta e poucos, ele tenta passar essa em-

polgação em seu trabalho."Nada me faz mais feliz do

que quando alguém vê meu trabalho e se lembra de

algo de sua infância que o alegra até hoje"

As influências de White podem estar ancoradas

em dias idos, mas ele ainda encontra idéias em sua

vida cotidiana, segundo diz:"Sou muito aberto à

inspiração, onde quer que esteja. Posso estar an-

dando na rua e perceber o modo como o sol incide

sobre uma janela em um edifício de 20 andares

e pensar que aquele efeito ficaria lindo em meu

próximo pôster. Nunca desativo esse sentido, já que

a inspiração pode aparecer a qualquer momento."



Juntando tudo
Todos esses elementos são então reunidos quase

que exclusivamente no lllustrator e no Photoshop

CS4, mas as idéias de White sempre começam no

caderno de esboços. Quando ele encontra uma

composição satisfatória, passa para o lllustrator e cria

alguns layouts vetoriais básicos para ver como os

elementos ficam juntos, que cores podem funcionar

e qual conteúdo ou logotipos se encaixam no

projeto."Depois de alguns bons conceitos, começo a

criar as peças vetoriais de que possa precisar para o

desenvolvimento do trabalho", continua White.

"Tenho tendência a evitar recursos prontos extraídos

da internet porque, embora seja possível encontrar

coisas ótimas, um banco pessoal de elementos

originais sempre funcionará melhor no longo prazo"

A partir daí, todos os elementos são postos no

Photoshop e reunidos, formando a peça final."Às

vezes reúno elementos em escala de cinza para me

concentrar apenas na composição antes de incluir a

cor e outras vezes crio meus vetores já coloridos para

ver como elas interagem quando sobrepostas", conta

White."Mesmo que eu tenha uma idéia geral da

direção em que quero me mover, sempre deixo

aberta a oportunidade para um engano bem-

sucedido e os resultados inesperados que ele venha

a trazer. Posso arrastar uma camada por acidente e

obter resultados melhores do que antes" O toque

final vem com as texturas, efeitos, explosões de cor e

refinamentos da peça."Estudo com afinco

propagandas de TV dos anos 70 para trabalhar nesta

fase, já que todos os logotipos e letras têm a

tendência de levar as cores ao extremo"

Sucesso profissional
White é autocrítico.fica empolgado quando uma

peça está indo bem, mas rói as unhas quando

acontece algo errado, segundo conta:"Quando



11 começo a ficar agitado, preciso me afastar da

peça e deixar que meus olhos se reajustem, caso

contrário não consigo corrigir o problema, qualquer

que seja ele. Se me afasto do computador um

pouco, posso voltar e ver exatamente onde está o

erro para resolvê-lo. Preciso manter minhas críticas

pessoais em alerta quando trabalho porque é o

único jeito de adivinhar como a peça final vai ficar'"'

Seu estilo atraiu clientes notáveis, incluindo a VH1

América Latina."Fui contatado pela VH1 América

Latina para criar um conceito visual para sua

campanha Lightswitch. Criei o estilo geral e o design

para as telas e a campanha foi lançada em abril na

televisão sul-americana'! Isso fez com que White

saísse de sua zona de conforto e o forçou a ampliar

os limites de sua capacidade. "Embora tivesse pouca

experiência com movimento, precisava criar

conceitos para a TV. Foi um desafio, mas aprendi

muito sobre aquilo que procuravam e como o

trabalho deveria ser feito a partir disso!

White também está trabalhando com a equipe

do Ano Internacional da Astronomia na criação de

pôsteres para promover eventos globais que visam

despertar o interesse por essa ciência. Ele também

foi contatado pela Toyota para criar designs

personalizados para o lançamento de seu novo

modelo Matrix. Além desses clientes profissionais, o

trabalho pessoal de White apareceu muitas vezes

em grandes sites de design como o PSDTUTS e o

Abduzeedo, e no começo do ano pudemos vê-lo

em um artigo da revista DT Platinum:"Fui incluído no

artigo'21 People of the Century'junto a pessoas

como Jack Dorsey (cofundador doTwitter), a atriz

Zooey Deschanel, Jay-Z e AlexTurner (o líder dos

Arctic Monkey), entre outras. Foi uma honra ser

incluído nessa seleção de personalidades tão

talentosas, e isso certamente me motivou a

"Sempre deixo aberta a oportunidade para
um engano bem-sucedido e os resultados
inesperados que ele

permanecer sempre atualizado em meu trabalho"

Quando olha para o futuro, White vê que ainda

terá bastante trabalho. Ele está organizando a linha

de camisetas Signalnoise Apparel, que oferecerá de-

signs retro baseados nos anos 70 e 80."Estou fazen-

do um grande esforço para criar camisetas parecidas

com as que eu via nos meninos mais velhos quando

tinha seis anos. Daqui a um tempo elas estarão

disponíveis no site Signalnoise.com"Também vem

trabalhando com uma banda finlandesa chamada

Reckless Love, para quem criou um logotipo e um

design de CD. Finalmente, está terminando seu livro

Art of Signalnoise: Vol 2, uma compilação de seu tra-

balho nos últimos dois anos."Meu primeiro livro foi

lançado pela empresa de impressão sob demanda

Blurb, mas desta vez gostaria de trabalhar com uma

editora e ter um lançamento oficial".

Parece que o domínio de White sobre a moda da

arte retro ainda vai continuar por um bom tempo...

Text Box
Fonte: Photoshop Creative, São Paulo, ano 1, n. 13, p. 68-73, 2009.




