
Coöp
Ed Ricketts foi conhecer o estúdio
australiano que privilegia a discrição
para passar mensagens chamativas

A Austrália é um dos países que mais
estão em evidência na comunidade
internacional de design. Desde 2004,
o estúdio Coöp faz parte desse rico
cenário criativo, produzindo
belíssimos designs para clientes
globais, incluindo a Polaroid e a
Adidas, além de organizações locais,
como a prefeitura de Melbourne.

Um dos trunfos do estúdio é
justamente valorizar a discrição dos
trabalhos. Um dos maiores exemplos
disso foi a produção de um livro de
imagens para a grife alemã Gorman.
Em vez de optar por algo chamativo e
extravagante, tão comuns em projetos
de moda, a escolha recaiu sobre uma
abordagem mais sutil, que acabou por
mostrar aos consumidores da grife as
vantagens das tendências atemporais,
em contraste com modas passageiras.

"Na Austrália, a Gorman é
uma marca conceituada, pois é
pioneira em design sustentável. Eles

criam uma moda atemporal, com
acabemento de qualidade, e se
comprometem a reduzir as emissões
de carbono", explica Paul Fuog, um dos
cofundadores. "Tanto nós quanto o
cliente estávamos preocupados com
fato de o mercado da moda e os
consumidores estarem contribuindo
com a destruição do meio-ambiente.
Descobrimos que o povo australiano é
o segundo maior produtor de lixo
do mundo."

O livro se transformou
em um símbolo contra o design
descartável. Metade das páginas traz
fotos de roupas da Gorman feitas
desde 1999, e a outra metade inclui
idéias de roupas sustentáveis que
serão produzidas até 2019. "A
série de fotos na primeira metade
mostra temas relevantes para a
sustentabilidade, como conservação,
eliminação de emissões de carbono,
reciclagem e durabilidade, que
lembram as pessoas da importância
de se reduzir o impacto causado à
natureza", explica Paul. "O livro mostra
que os designs da Gorman são criados
para durar, e não para sair de moda na
próxima estação."

Colaborar para acumular
Junto com Dan Honey, a outra
fundadora, Paul estabeleceu o
estúdio como uma fábrica de designs
fluidos, com flexibilidade suficiente
para criar soluções de projetos que
vão dos mais simples aos mais
complexos. "Tudo gira em torno de
princípios como a igualdade e a
benevolência", define. "Todas as idéias
são válidas. Incentivamos a troca de
experiências e a positividade.
Trabalharem equipe é uma parte
importante do desenvolvimento







pessoal. Nossos colaboradores
dão vida nova aos trabalhos."

Isso não quer dizer que toda
colaboração saia como foi planejada.
"As pessoas com as quais
trabalhamos precisam ter os mesmos
valores e a mesma visão do estúdio",
frisa Paul. " No entanto, não há nada
de errado em explorar novas
possibilidades. Mesmo se as coisas
não fluírem bem, você sempre acaba
aprendendo alguma coisa."

Paul e Dan acreditam que
manter o Coöp pequeno é a melhor
caminho para sempre terem liberdade
criativa. Investem o tempo e a energia
da equipe apenas em projetos em que
acreditam. "Aprendemos que não vale
a pena aceitar qualquer trabalho por
dinheiro. Isso faz mal para a mente e
para o espírito, por isso não temos
planos de expansão", sentencia Paul.

A atual obsessão criativa da
equipe são esculturas de sucata. Por
sorte, um briefing recente deu a eles a
chance de explorá-las de um jeito
diferente. O projeto envolvia o
rebranding de uma agência de design
digital cujo slogan era 'soluções

digitais feitas à mão'. Isso originou a
idéia de criar padrões artesanais
tradicionais, como tapetes árabes,
mosaicos marroquinos e tapeçaria
egípcia, tudo feito com peças internas
de computador.

"Queríamos descobrir se o
design digital poderia ser visto como
artesanato moderno.Ambos requerem
paixão, paciência, habilidade e
conhecimento", explica Paul. "Foi uma
dessas ocasiões em que é difícil de
acreditar que estamos sendo pagos
para explorar algo tão pessoal."

Construindo o caminho
Paul conta que, na Austrália, qualquer
projeto muito extravagante ou
bem-sucedido é imediatamente
criticado e acusado de ser
exibicionista. No entanto, para ele, isso
não é necessariamente algo negativo,
pois incentiva os designers a adotar
um estilo mais discreto. "O problema é
que, às vezes, as coisas vão longe
demais e o trabalho de alguns artistas
australianos fica muito espontâneo e
pouco refinado", admite. "Não
gostamos disso, pois, para nós, o
design ainda tem que ser bonito. Acho
que o equilíbrio perfeito de uma peça
é obtido por meio da adição de alguns
elementos e, posteriormente, com a
retirada de outros até que resulte no
objetivo final." Para Paul, os designers
australianos tornaram-se visionários
"sem-querer, pois produzem peças
simples e que consumem menos
recursos em tempos de crise global".

A dupla espera manter os
ideais de liberdade criativa,
simplicidade e discrição do estúdio por
muito anos. Entre os projetos futuros
está a formação de um coletivo que
reunirá artistas australianos e
alemães, além de experimentos com
novos conceitos de iluminação e design
de produto. "Acima de tudo, queremos
manter nosso trabalho fluido, buscar
experiências novas, criar em ambientes
diferentes e nos divertir enquanto
fazemos tudo isso."
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