




01 A equipe da
Edenspiekermann
inclui a esposa de
Erik, Susanna
Dulkinys. que é
diretora de criação e
faz parte da gerência
da sede alemã da
empresa

O alfabeto não
muda. Se a fonte fugir
muito dele, acabará
sendo uma criação
perturbadora

• Autor de algumas das fontes
mais famosas do século 20, Erik
Spiekermann tem o respeito de todos
os designers gráficos do mundo.

" Além de ter criado fontes como Meta
e Info, teve uma carreira criativa
notável nas últimas quatro décadas.
Entre seus maiores trabalhos está o
redesign do jornal The Economist,
que resultou em um aumento de
100% nas vendas do periódico. Na
entrevista a seguir, Erik compartilha
seus pensamentos sobre tipografia
contemporânea, recessão econômica
e volta às origens.

Computer Arts: Você poderia falar
um pouco sobre a ,Edenspiekermann
e seus projetos atuais?
Erik Spiekermann: Em 40 anos, nunca
tive uma fase como a atual.Todos os
nossos clientes ficaram assustados
com a crise econômica e pararam os
trabalhos. Eles ficaram histéricos em
março e abril e pisaram forte no freio.

CA: Como isso atingiu a sua empresa?
ES: Em Berlim tínhamos 36 pessoas,
incluindo os freelancers. Somos em 22
agora. Em Amsterdã éramos em 75,
mas algumas pessoas ainda terão ter
que ir embora.

CA: A recessão fez você pensar
de forma mais criativa?
ES: Sentei em grupos com cada
equipe de criação e sugeri que
identificássemos algumas áreas,
clientes e projetos com quem
queríamos trabalhar de verdade.
Nessa hora lembrei de uma rede
de lojas de produtos químicos lá da
Alemanha que sempre me irritou.
Eles usam uma de minhas fontes de
um jeito tão feio podia ser muito
melhor. Escrevi uma carta para a
empresa e, dois dias depois, eles me
convidaram para ir até lá.

CA: A sua energia criativa nessa
situação é muito mais honesta do
que em uma concorrência, certo?
ES: E as pessoas percebem isso.
Eles sabem que estou engajado de
verdade, que estou interessado. Quero
o dinheiro deles por uma boa razão,

estou preparado para fazer muita
pesquisa e gerar entusiasmo.

CA: Essa abordagem é eficiente?
ES: Fizemos isso umas quatro ou
cinco vezes. Um grupo de pessoas no
escritório desenhou uma marca de
vodka como projeto experimental.
Depois descobrimos que uma velha
empresa de bebidas de Berlim havia
começado a fabricar vodka. Tínhamos
acabado de fazer uma marca. O passo
óbvio era abordar o fabricante.

Hoje temos um projeto de
marca completo, que incluiu até a
coprodução de um filme (sendo
rodado em Berlim no momento) feito a
partir de um livro escrito por um
imigrante russo que viveu na cidade
durante a década de 1920. Ele se
chamará The Russian Disco. Vamos
promovê-lo com a vodka.

CA: Onde exatamente você se
enxerga no mercado de design?
ES: Olho sempre para a estrutura do
que está sendo feito. Desenhar um
logo é uma coisa, mas a nossa tarefa
- e o meu principal interesse - sempre
foi construir a arquitetura de uma
criação. Construímos páginas, em
diversas mídias, que são
reconhecíveis. A página possui
personalidade, sentimento e
aparência mesmo sem o logo, mesmo
sem uma imagem nela. Quero que,
mesmo se você não reconhecer uma
fonte, saiba que é nossa.

CA: Que qualidades, na sua opinião,
fazem uma boa fonte?
ES: Estamos falando de texto, e não
de manchetes. O alfabeto não muda.
Se a fonte fugir muito dele, acabará
sendo uma criação perturbadora. Um
sapato é um sapato. Um sapato
triangular não funcionaria. Mas ele
precisa ter um elemento, algo
diferente, que a maioria das pessoas
não vai notar. Pode parecer mais
quente, mais frio, mais quadrado ou
qualquer coisa...

CA: Com qual das suas fontes você
está mais feliz?
ES: Nunca faria uma fonte somente





02-03 Erik e
Susanna viajam
constantemente
a trabalho,
dividindo-se entre
as sedes de Londres
(na foto), Berlim e
Amsterdã

porque tenho vontade - o sucesso
está na resolução dos problemas que
você aceita encarar. A estética pessoal
é 5% do trabalho.

No momento estou
envolvido em um projeto para a Cisco.
Eles estão partindo para o mercado
do consumidor comum, então
precisarão de legibilidade nas
prateleiras. Necessitam de uma fonte
legível, que não é o mesmo do que se
fazer algo para a TV e muito menos
para um iPhone. Além de tudo, a fonte
precisa ter a cara da Cisco, estar de
acordo com a sua filosofia. Há
diversas amarras em um projeto como
esse, temos poucos pixels para se
trabalhar e a necessidade de criar
algo muito específico.

CA: Há muitos tipos manuais
surgindo por aí. O que você pensa
sobre essa tendência?
ES: Assim que tudo passa a ser feito
com o uso de tecnologia, há o desejo
de voltar na linha do tempo e começar
a querer criar de forma manual, coisa
que fiz muito e odiei por ser um
processo impreciso. Agora que
podemos fazer coisas precisas,
queremos voltar a fazer somente
coisas. Acabamos de comprar uma
máquina de impressão em Berlim e
alguns tipos de metal.

CA: Então você também faz parte
dessa tendência?
ES:Sim, é claro. O laptop que uso é
muito preciso, mas não consigo tocar
em nada feito nele. Dependo do cara
que faz o circuito, o monitor, os
programas - é um processo muito
indireto, não é uma ferramenta, se
você for pensar.

Quero comprar uma
daquelas máquinas de gravação
a laser com o tamanho de uma
impressora, que curta por volta
de US$10 mil (aprox. R$17 mil). AI
conseguirei voltar a fazer coisas
físicas novamente; cortar a madeira
e até o metal. Gosto disso. É como
fazer o seu próprio cappuccino. Já fiz
alguns números de casas cortando
os metais sozinho.

CA: Como é ver suas fontes?
ES: Adoro quando as pessoas usam as
fontes que criei de jeitos que eu não
havia planejado.

A Info foi criada para o
aeroporto de Düsseldorf em 1996.
Pouco tempo depois a Sky usou a
versão texto da fonte em pôsteres. Eu
nunca faria isso, mas funcionou. Vejo
uma nova fonte a cada uso que fazem
de minhas criações.

CA: Você já afirmou que se considera
um designer 'muito alemão'. Como o
design da Alemanha se difere do resto
do mundo?
ES: Trabalhei na Inglaterra durante as
décadas de 1970 e 1880 e notei que o
design de lá é baseado nas idéias.
Adoro isso. As coisas que faço podem
ser muito entediantes e previsíveis,
mas sou bom em fazer criações
repetitivas. Mesmo tendo uma tradição
rica de arte alemã, aqui em Londres as
pessoas tendem a ser mais pensativas
e boas na resolução de problemas.

A cultura asiática é mais
focada no pensamento do que no
produto. Só porque eles têm fama de
copiar tudo não significa que não criem
nada. Norte-americanos sempre dizem
'sim, iremos fazer isso'. Alemães e
europeus, no geral, tendem a dizer 'não'
de primeira. Qualquer coisa que desafie
o status quo é perigosa para nós.
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