




Ao longo das décadas, a capa dos álbuns se tornou a

ferramenta de marketing dominante dessa área. Muitos

se tornaram objetos de desejo por si sós, e o advento dos

tamanhos compactos, em detrimento dos bolachões de

12 polegadas, teve um efeito prejudicial sobre essa forma

de arte. A moderna era digital vem influenciando seu

próprio refluxo criativo, com web sites integrados,

caixinhas de CD expressivas e únicas e dispositivos

promocionais externos, como pôsteres e roupas.

Trata-se de um mercado lucrativo, com diversos

caminhos dentro da área. As modas em design vêm se

diversificando bastante.

Quanto espaço ainda existe

para invenção e expressão

artística dentro dos formatos

mais recentes? Questionamos

alguns dos principais

designers que trabalham no

mercado musical, discutimos

seus mais famosos projetos

fotográficos, gráficos e

multimídia e descobrimos

quais notas criativas vêm

sendo aplicadas atualmente.

Remexa nas prateleiras de

sua loja de discos favorita e

você descobrirá que muitos

estilos são apresentados. Manipulação fotográfica, design

retro, colagem abstrata e ilustrações feitas à mão são os

dominantes. Parece haver um sistema hierárquico de

estilos nesse mercado criativo.

Na maioria dos casos, o fator determinante é a

comercialidade. O designer gráfico holandês Dennis

Sibeijn (www.damnengine.net), que trabalha com

bandas populares de metal como Chimaira, Aborted e

Job for a Cowboy, explica:"É bem difícil ver o que é um

estilo popular porque existem muitas bandas atualmente

e muitos lançamentos em todos os gêneros musicais. O

que se vê é que quando uma banda lança um álbum

realmente campeão de vendas, muitas outras bandas

pedem designs em estilo semelhante".

Essa atitude arquetípica em relação ao desenho pode

significar que, às vezes, propor seu trabalho a algumas

bandas, embora sempre seja recomendável, pode não

surtir o efeito desejado, explica Sibeijn.Tessoalmente

acho uma perda de tempo enviar material a gravadoras



ou bandas por email. Eles normalmente escolhem o que

querem antes de procurar online".

Para aumentar suas oportunidades de obter serviços

profissionais, você deve publicar seu trabalho nos lugares

certos. Um site pessoal sempre é uma ótima ferramenta

para ser notado.Também é bacana participar de

comunidades de arte e música online, como www.
konvulse.com e www.beance.net. Elas permitem

mandar arquivos de imagem e vídeo e podem ajudar a

fazer amigos influentes.

Criar relações é um fator essencial e o boca a boca é o

que governa essa área do mercado criativo, como bem

sabe o designer americano Barton Damer (www.

alreadybenchewed.com). O desenvolvimento de

camisetas e capas de CD para a banda de amigos My

Favorite Highway

criou novas

oportunidades, como

ele conta: "A My

Favorite Highway

assinou com a Virgin

Records no início do

ano. Vale a pena ter

uma boa relação com

a pessoa que toma

decisões na banda;

quando o vocalista

Dave Cook foi jantar

com sua nova

empresária,

descobriu que ela era

também empresária

do Wolfmother". Ela

imediatamente

aprovou o trabalho

de Damer.

Ele passou a

produzir imagens

para camisetas

coloridas e foi

solicitado a criar

idéias para capas de um álbum com o título Cosmic Egg.

"O trabalho final está disponível como pôster profissional.

A capa do disco será diferente, mas ficou ótima".

A experiência de Damer foi como freelance; mais tarde,

ele criou designs para os pôsteres da turnê da banda.

"Andrew Srockdale tinha uma presença excelente no

palco, como nas bandas antigas. Eu tinha na cabeça essa

idéia da pirâmide com degraus que levassem até o logo

da Wolfmother" conta Damer."As cores brilhantes são

inspiradas pelas antigas capas dos discos de Hendrix.

Adoro as velhas capas do Journey também. As idéias

vieram facilmente, de certa forma. Sou um grande fã de

Wolfmother, por isso tudo veio naturalmente enquanto

eu ouvia a música deles".

Existem regras composicionais na criação de pôsteres

promocionais para que não fiquem poluídos, segundo

Damer."Uso profundidade para que os olhos se





movam pelas áreas visuais mais importantes,

incluindo o título e o logotipo. Alinhamento é um fator

importante. Se meu design estiver centralizado, mas não

for simétrico, tenho de prestar atenção ao peso da peça.

Três objetos criam um ponto focai, mas dois tendem a

competir entre si".

Maciej Hajnrich (www.valpnow.com), designer gráfico

do pôster do Pendulum North

American Tour 2009, explica as

necessidades:"o valor de 300

dpi e um perfil CMYK são regras

fundamentais.Trabalhei no

projeto Pendulum em RGB

para ter um melhor efeito, mas

com visualização em CMYK

Proof Setup. O segredo é

conhecer a diferença. Ao criar

capas de álbum, é bom saber o

significado de sangramento,

espaçador e margem para

evitar problemas na hora

de imprimir".

Dennis Sibeijn também

trabalha diretamente com seus

clientes, tendo começado de

maneira semelhante a Damer.

Depois de produzir um design

de CD para a banda KilITraitors,
a banda de metal Francês Scarve viu um curta em 3D em

seu site e insistiu em criar um design de CD baseado nela.

Desde então, ele mergulhou nesse formato, criando capas

e encartes belíssimos.

O impacto estético desse formato pode ser precário,

como ele explica:"As áreas de trabalho são bem

pequenas, por isso eu pessoalmente tento fazer com que

a imagem não fique muito atravancada ou ela pode não

comunicar nem se destacar. Se o design for para uma

Quando uma banda
lança um álbum

realmente campeão de
vendas, muitas outras

bandas pedem designs
em estilo semelhante

- Dennis Sibeijn

caixinha de plástico, e não uma capinha de papel, não

se esqueça de que haverá uma camada rígida entre o

desenho e o espectador que pode esmaecer bem

a imagem.

Stuart Hardie, designer gráfico no estúdio de design

multidisciplinarTraffic www.traffic-design.com, tem

uma opinião diferente:"O design de capas, juntamente

com o design editorial, é

provavelmente o

responsável pela quebra

de muitas regras já

estabelecidas do design

gráfico. Algumas vêm com

o gênero do artista

destacado pela gravadora.

Por exemplo, um artista

muito conhecido precisa

que seu nome e o título do

disco estejam bem legíveis

e sua imagem, fácil de

reconhecer".

Outro problema

recorrente é a necessidade

de produzir imagens que

funcionem em vários

formatos. "A maioria das

campanhas passa pela

imprensa, web e televisão"

explica Hardie."Com a invenção do iTunes, o tamanho da

tela do designer foi reduzido das 12 polegadas da era de

ouro dos vinis a meros 150x150 pixels. Esse elementos

precisam ser levados em conta".

Isso também significa que às vezes os artistas devem

aceitar trabalhar em um ambiente mais dinâmico. ATraffic

experimentou isso na recente campanha da Polydor para

o duo de eletropop La Roux (www.laroux.co.uk), como

revela Hardie:"Nos disseram que o artista queria





Alexander Brown. Não é raro trabalhar com ilustradores e

fotógrafos especificados pelos músicos".

Havia uma idéia clara de criar uma Brixton futurística

que usasse referências estilísticas de Blade Runner, Akira e

outros filmes noir tecnológicos. A gravadora queria que a

artista aparecesse na capa, por isso o fotógrafo

internacional da NME, Andrew Whitton (www.whitton.

tv), foi convocado. ATraffic supervisionou a qualidade da

impressão e criou os logos.

O estúdio, que trabalhou para a Universal e a Vertigo,

percebe a importância dessas áreas de produção:"O logo

é uma parte importantíssima da marca de qualquer

artista. Se você isolar o logo sem qualquer outro

elemento, ele ainda deverá refletir o artista e sua música.

A fonte La Rouxfoi desenvolvida a partir de clássicos de

design Art Deco, mas modificados para ter um ar

contemporâneo. Ela precisava ser feminina, mas forte,

fazer referência ao passado, mas ser relevante em uma

paisagem futurística.

A criação dos ambientes do futuro foi completada com

uma combinação de técnicas fotográficas e ilustrativas. É

aqui que entra Alexander Brown. O Photoshop foi

essencial para os efeitos de cena, ele admite: "Acho que os

degrades e camadas de ajuste foram minhas maiores

armas. Gostei muito de usar estilos de camada. Apliquei

efeitos de Outer Glow às novas camadas e desenhei finas

linhas brancas com a Stylus para criar efeitos bacanas de

luz fluorescente".

Ele também foi responsável pelo site do La Roux, que

apresenta uma experiência interativa em tempo real, pois

a parte gráfica do site evolui segundo as horas do dia.

Brown explica a importante função do site no mercado

musical contemporâneo:"Trata-se de um ponto focai que

dá o tom à campanha. Ele torna a música mais teatral e

cinematográfica do que musical. Você passa a imaginar o

cantor como um personagem em um filme, e não como

um músico em um estúdio".
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