
"Essa visão de raiz racionalista, que vem da
Bauhaus, o design que se colocava como eterno."

"Esses artistas construtivos achavam que a arte
industrial era a saída."

"Um design feito há 50 anos responde a questões
de 50 anos atrás, que não são pertinentes hoje."

"Tem um tom de humanidade, calor, que o de-
sign modernista não tem."

"Estamos vivendo um revival, ou talvez seja só
voltar a alguma coisa lá atrás e reinscrever isso
na modernidade".

"Todas as empresas precisam se manter na
concorrência, que é fortíssima."

"O momento atual permite convivência da sin-
taxe modernista com projetos vintage, de reto-
mada de marcas do século passado."

"Wolfgang Weingart, tipógrafo e formador su-
íço, um dos papas do 'Estilo Internacional'. Al-
tamente esquemático e tedioso, como a maioria
dos outros protagonistas da Escola Suíça."

Refletir sobre tais mediocridades, extraídas de
artigos publicados na grande imprensa atual
por pseudoautoridades em design, nos leva

a pensar no designer e tipógrafo Helmut Schmid,
em "Design is attitude", no qual afirma que tra-
balha corno designer por pura sorte, fator essen-
cial para qualquer profissão, assim como talento,
energia e habilidade. O que precisamos primeiro ê
oportunidade para encontrar e desenvolver nossa
própria personalidade, destacando que as respos-
tas para o futuro estão no passado, e olhando o
design que nos cercou no passado, nós estamos
tentando encontrar o significado no design atual.

Helmut Schmid é austríaco, estudou em Basel
depois de viver em Dusseldorf, Berlim, Estocol-
mo e Montreal, e desde 1981 vive e trabalha como

designer gráfico independente em Osaka. Confes-
sa que entrou no mundo da tipografia por meio da
personalidade radiante de Emil Ruder, professor
de tipografia na Switzerland's Allgemeine Gewer-
beschule Basel, hoje Basel School of Design — seu
trabalho, ensinamento, filosofia e atitude abriram
para Schmid um mundo de compromissos. Na ti-
pografia de Ruder a forma não era feita, mas de-
senvolvida; palavras e linhas não eram esboços,
comuns naquele tempo, mas testadas manualmen-
te, recortadas e colocadas no tamanho do papel. As
linhas eram movimentadas e trabalhadas até que
uma composição clara fosse encontrada. Foi a mais
impressionante entrada no mundo da atitude e
afirma que tem tentado trabalhar de acordo com
esse princípio desde então (veja as figuras 1 e 2).

Pensando em desafiar o passado, por que não re-
ver o clássico Emil Ruder em seu "Manual de dese-
nho tipográfico", lançado em 1967 e ainda reedita-
do (veja as figuras 2, 3, 4 e 5)? Foi um dos pioneiros
a abandonar normas convencionais de tipografia
tradicional e a estabelecer as novas leis da compo-
sição que se ajustavam melhor à era moderna. Foi
opositor de Jan Tschichold e contestado por Wol-
fgang Weingart, contrário à tipografia suíça cujos
experimentos manuais previram a liberação dos
anos 1990, provocada pelo uso do computador fic-
ticiamente liberador. O livro é o resumo de 25 anos
de experiência em ensino de desenho tipográfico e
o título é bastante claro em afirmar que o designer
não pode se separar das criações formais, pois não
existe designer que não faça formas.

Não podemos nos calar face às mediocridades
mencionadas no início. Até quando teremos que
suportar e testemunhar essa total falta de sensi-
bilidade e de educação visual, num incentivo fla-
grante ao triunfo da tecnologia? Um triunfo oco e
destrutivo: quanto mais usamos nosso poder para
impor ordem no mundo, mais desordem existe. A
economia do mundo se tornou velha e dependente.
Vivemos num clima que caminha para um colapso
ecológico. Comparado com 50 anos atrás ou mais,
nosso comportamento é inapropriado e desesti-
mula a busca e o desenvolvimento de linguagens
próprias, assim como no ensino de design gráfico.

Hoje os designers precisam, acima de tudo, ser
verdadeiros consigo mesmos. Design é atitude.
Grid também.
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