




Entrevista 
Jon Burgerman 

01 Longe de ser um 
designer multimídia, 
Jon é um ilustrador 
para quem a arte é a 
sua vida. "Meu 
mundo é ocupado 
por meus desenhos" 

De lat inhas da Pepsi a paredes de 
galerias de arte, os personagens de 
Jon Burgerman aparecem onde você 
menos espera. E há uma razão para 
isso: mesmo sendo um cara 
sossegado, Jon está sempre ocupado 
com a lgum projeto, colaborando com 
outros ar t is tas e procurando novas 
opor tunidades. Por t rás de tudo isso 
está um ta lento natura l para o 
desenho, que o permi t iu desenvolver 
um est i lo reconhecido e adorado por 
i lustradores de todo o mundo. 

Computer Ar ts : A cada mês aparece 
um novo projeto seu. Como você t e m 
t e m p o de fazer tudo? 
Jon Burgerman: Alguns parecem 
trabalho, outros não. Acho que esse 
é o t ruque: fazer projetos que não 
parecem trabalhos. Essa é a minha 
meta. Não sei como encontro tempo 
- é o que eu faço da vida, af inal . Não 
tenho outro t ipo de hobby, como 

escalar montanhas, kart ou mergulho. 
Os t ipos de atividades que realizo 
estão todas relacionadas com o meu 
trabalho, o que já ajuda muito. 

CA: Como se div idir entre projetos 
pessoais e t raba lhos comerciais? 
JB: É sempre um malabarismo. Você 
pode estar envolvido em um grande 
projeto comercial que toma todo o 
seu tempo e precisa continuar os 
trabalhos que já começou. Sempre 
tenho projetos próprios: às vezes eles 
se unem, como um aplicativo de 
iPhone que acabei fazendo para a 
ustwo,de Londres, chamado 
Inkstru mental . 

CA: Se pudesse, você t rabalhar ia 
apenas em projetos pessoais? 
JB: Provavelmente. Não significa que 
não produziria nada comercial. Mas 
seriam coisas feitas somente por mim. 
Foi por isso que construí a minha 

marca, a Burger, para que pudesse 
fazer projetos comerciais com a minha 
cara. Sou eu quem decido como as 
coisas são, o que faremos e como 
faremos, etc. É divertido. Gosto de 
estar no comando, de poder controlar 
o que farei. 

CA: Você passou o verão nos EUA, fo i 
para Munique, na Alemanha, e agora 
está de malas prontas para a China. 
Quão impor tan te é ser reconhecido 
in ternac ionalmente? 
JB: Bem, não foi uma coisa pensada 
me tornar mundia lmente conhecido, 
apenas fui sendo convidado para fazer 
coisas em diversos lugares. Acho que, 
onde quer que meu trabalho me leve, 
sempre gostarei dos convites. De um 
ponto de vista egoísta, ele me permite 
conhecer o mundo e pessoas novas, o 
que acho ótimo. Quanto mais faço isso, 
mais percebo que é legal; é uma das 
coisas que faria pro resto da vida. 



O essencial de 
Jon Burgerman 
Destaques do portfólio do ilustrador 

01 Computer Arts b r i t ân i ca -
Ed ição 1 2 7 - 2 0 0 6 
Uma das peças favoritas de Jon foi essa 
capa feita para a revista em 2006. Ele 
experimentou com uma série de cores, 
em vez de utilizar uma paleta limitada, e 
usou o lllustrator para criar uma 
composição detalhada. 

02 Pepsi - 2007 
Os desenhos de Jon Burgerman 
apareceram em latinhas e garrafas da 
Pepsi."O briefing era aberto, podia fazer 
o que quisesse", conta. "E aí foi a vez de 
eles fazerem o que quiseram: encher a 
lata de códigos de barra e textos 
promocionais, o que foi uma pena." 

03 A r t e s para a Rip Cur l - 2007 
A grife Rip Curl contratou Jon para criar 
uma série de padrões de tecidos que 
seriam usados em itens de duas 
coleções, incluindo trajes de snowboard, 
moletons, mochilas e camisetas. 

04 The Heroes of Burgertown - 2008 
Jon criou uma série de toys de vinil para 
a marca KidRobot. Esses, da série 
Heroes of Burgertown, estão com a lata 
da Pepsi feita pelo ilustrador. 

05 Ex ib ição Duhp r i shus - 2008 
Essa grande peça abstrata ficou no 
ROJO Artspace de Milão, na Itália. 
Consiste em uma série de telas com 
desenhos que ultrapassam as fronteiras 
da moldura até a parede. 



Entrevista 
Jon Burgerman 

Posso ter 
a tendência de fazer 
desenhos mais soltos, 
mas o jeito que 
desenho é... apenas o 
jeito que desenho. Não 
desenho bem 

CA:Você ganhou uma Wacom 
Cint iq quando foi a Munique. 
Como foi isso? 
JB: Foi uma colaboração entre a 
re:Store, minha marca Burger, a 
Wacom e a Hewlett-Packard. Durante 
o evento criei desenhos digitais, o que 
nunca t inha feito antes. A Wacom me 
emprestou uma daquelas telas super 
chiques em que você pode desenhar. 
Passei a fazer retratos de pessoas e 
tive que pedir desculpas a vários dos 
visitantes porque nunca t inha feito 
isso antes. Todos acabaram f icando 
meio deformados, como meus 
desenhos, mas acho que acabaram 
gostando do resultado. 

CA: Você agora desenha com a Cintiq? 
JB: Estou no processo de conversão. 
Tenho meu próprio jeito de trabalhar, 
que provavelmente mantive durante 
os últ imos 10 anos, então nunca 
procurei muito por um jeito de fazer as 
coisas. Faz muito mais sentido ter o 
desenho em uma tela - quando 
percebi isso, algo se acendeu na 
minha cabeça. Não acho que tentar ia 
recriar o que faço com caneta e papel 
usando ate ia , mas pensaria em um 
novo modo de fazer coisas novas. 

CA: O seu est i lo é mui to conhecido. 
Como você se sente com isso? 
JB: É muito bom quando as pessoas 

02 Jon foi introduzido 
às maravilhas da 
Wacom Cintiq 
durante um evento 
de live drawing. A 
ferramenta não o 
tirou de seus fiéis 

escudeiros - caneta 
e papel - mas pode 
ser um fator de 
desenvolvimento de 
seus futuros 
trabalhos, na opinião 
do próprio ilustrador 

dizem que reconhecem o meu 
trabalho. É só o jeito que eu desenho. É 
estranho porque agora estudantes me 
mandam e-mails dizendo que gostam 
do meu estilo. Posso ter a tendência de 
fazer desenhos mais soltos, mas o 
jeito que desenho é... Somente o jeito 
que desenho. Não ligo se isso vai se 
tornar um estilo ou não. Sempre 
assumi que não desenho bem. 

CA: O que você acha quando seu 
t raba lho é copiado por outros 
i lustradores? 
JB : Se uma grande empresa faz isso e 
vende o meu trabalho, vou atrás deles. 
Mas há o caso de recém-formados 
que não copiam o trabalho, apenas 
fazem coisas novas, porém muito 
parecidas. Eles pegam algumas de 
minhas peças e usam as mesmas 
cores e a mesma composição, mas as 
linhas são deles. Fico mais 
desapontado com a universidade 
do que com o estudante. 

CA: Como você man tém o seu 
t raba lho em evolução? 
JB: É um desenvolvimento natural. 
Tomei uma pequena decisão há um 
ou dois anos e passei a colocar texto 
nos desenhos, deixando a t ipograf ia 
integrada a eles e ver o que acontecia. 
Muitas pessoas vieram me contar 
que leram coisas nos meus trabalhos. 
Costumo dizer a elas que não há 
palavras e nem letras lá. Vários 
adolescentes f icam encarando 
meus trabalhos nas galerias por 
um bom tempo. 

CA: Você fez a lgumas músicas com o 
ar t i s ta J im Avignon. Como foi? 
JB: Posso trabalhar de diversas 
formas. Sempre serei um desenhista, 
sempre pintarei e criarei imagens, mas 
não preciso ter uma bola e uma 
corrente em meus pés que me obrigue 
a isso. Posso expressar o jei to que 
trabalho de outras formas, como 
performances, roupas, música ou uma 
mistura de todas essas coisas. 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 30, p. 38-42, fev. 2010.




