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Avoltadopsicodélico

A era de ouro da arte e do design psicodélico acabou junto
com adécadade 1960. Diferente da música psicodéíica - que
foi atropelada pelo pop e suas vertentes comerciais -, a arte
psicodéíica manteve-se como parte da contracultura, nunca
chegando a ter a aceitação do grande público. Hoje, um novo
grupo de ilustradores e designers revive traços clássicos
desse género artístico de forma nova e vibrante. "A psicodelia
foi ignorada pela crítica de arte da mesma forma que o grafite
nos anos 1980", lembra John Hurford, artista psicodéiico da
década de 1960.

Artistas contemporâneos a John, como Gerald
Scarfe, Alan Aidridge e Barney Bubbles surgiram para
condensara psícodelia da década sessentista. John Hurford
foi um dos vários ilustradores que trabalharam na revista de
contracultura Oz. O museu inglês Victoría & Albert acaba de
inserir uma seleção de seus trabalhos em sua coleção fixa,
incluindo o livro Johnny:TheWorkofPsychedeticArtist John
Hurford, publicado pela Sunrise Press em 2006.

John lembra que em Londres, em meados da
década de 1960, havia pósteres psicodélicos nas paredes e à
venda por ambulantes na Oxford Street. "Eram anúncios de
casas noturnas, bandas e lojas. Nunca tinha visto algo corno
aquilo. Voltei para a minha cidade com vontade de fazer
alguns também. Vendi vários em bares e pelas ruas."
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No inicio, boa parte das artes psicodélicas era feita para o mercado
fonográfico. O estúdio inglês Hipgnosis foi um dos pioneiros, criando capas de
álbuns para bandas corno Pink Floyd, Wishbone, Ash, Led Zeppelin e Génesis. Nos
Estados Unidos, o designer Milton Glaser - entrevistado na página 38 desta edição
- ganhou reconhecimento pela criação de pôsteres psicodélicos do cantor Bob
Dylan antes mesmo de pensar em criar a arte

Mesmo nunca alcançando o espaço que teve durante a década de 1960, a
arte psicodélica manteve um relacionamento forte com a música, mas é na área de
comunicação visual que acaba de encontrar um espaço rentável. Empresas e
organizações passaram a apreciar a capacidade desse género artístico de
comunicar mensagens visuais ricas e variadas. Com isso, a nova geração de
ilustradores e designers ficou encarregada de dar uma nova história ao género.

A nova geração
O designer e ilustrador Vicente Silva (www.vicentesilva.org) sempre procurou
trabalhar com o estilo psicodélico usando texturas em formas
lúdicas e abstratas, além de cores vibrantes. A primeira vez
que conseguiu inserir traços do estilo em um projeto comercial
foi em um trabalho para a Ford, onde deveria representar uma
viagem experimental e psicodélica pelo design do Novo Ford
KA. A gravadora Virgin foi outra das empresas que pediu um
visual psicodélico para o seu novo portal de internet."Acho que
todas as empresas buscam a inovação, mas algumas, como a
Virgin, são mais ousadas" acredita.

Gary Fernandez (www.garyfernandez.net) trabalha
para agências de publicidade em campanhas para marcas
corno Zune Originais, Nokia e Coca-Cola. Suas ilustrações
ecoam a psicodelia sessentista."Vários tipos de empresas,
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desde as de refrigerante até vinícolas, estão interessadas
na fluidez, no movimento e na liberdade de expressão, além da
caligrafia ornamental, do design psicodélico" justifica Gary.

Contudo, o ilustrador nota que o contexto e as rnetas
do design psicodélico são diferentes das existentes há 50 anos,
bem como as fontes de inspiração desse tipo de arte.
"Ilustradores como eu estão tentando percorrer o mesmo
caminho dos artistas sessentistas, rnas também queremos
melhorar a arte, de acordo com as possibilidades que a década
atual nos reserva."

Gary cita o gigante do design norte-americano
Milton Glaser e o artista japonês Aquirax Uno como principais
influências. O ilustrador espanhol acredita que as pessoas
ainda são seduzidas pelos gráficos da era psicodèíica, que, de

acordo com ele, permite inúmeras possibilidades. "Peças psicodélicas podem ser
criadas para ter apelo com crianças, bem como serem sofisticadas, mas sempre
terão uma aura de misticismo e sonho."

Algumas vezes a influência psicodèíica no estilo de um ilustrador chega
por meio da música. É o caso do trio que forma o estúdio goiano Bicicleta Sem Freio
(www.flickr.corn/bicicletasemfreio). Influenciados pelo rock das décadas de 1960 e
70, Douglas de Castro, Victor Rocha e Renato Reno pegaram gosto pelos cartazes
que promoviam as bandas da época. Hoje, em vez de babar em pósteres antigos, o
estúdio os cria para bandas como Hellbenders, Bang Bang Babies e Black Drawing
Chalks [a última formada por Douglas, Victor e mais dois amigos de São Paulo]. "O
trabalho do estúdio ê basicamente ilustração, então não conseguimos fugir do
aspecto orgânico do desenho, e isso casa muito bem corn a arte psicodèíica, apesar
de não nos sentirmos presos a ela" explica Douglas.

O Bicicleta Sem Freio é fados trabalhos de James Jean,Tara McPherson,
Mucha e também de estúdios brasileiros como Mopa,
Colletivo e Firmorama. "O processo de criação dos nossos
trabalhos é aleatório", conta Douglas. "Quando vamos começar
um projeto fazemos muitas pesquisas, mas muitas vezes não
são elas que nos guiam. Os melhores trabalhos do estúdio
surgiram durante uma festa ou uma partida de Bomberman."

O ilustrador e designer norte-americano Steven
Harrington é outro profissional inspirado na psicodelia, mas
com um toque retro. Ele acredita que o apetite crescente pelo
visual psicodélico tem raiz no desejo das empresas de ser
maisdiretas no modo que representam suas marcas."Houve
um revival em trabalhos criativos e abstratos, que hoje podem
coexistir com trabalhos comerciais" afirma Steven. "A natureza
abstrata da arte psicodèíica leva a isso."
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Steven acredita que o seu estilo não é uma coisa
consciente, mas "intuitivo, com uma estética fluida natural". Ele
tenta conscientemente se manter longe de termos ou
referências de estilo."Estou muito mais interessado em fluidez
e evolução" afirma. "O que faço é um equilíbrio entre o design
gráfico, a ilustração e as artes tradicionais."

Recentemente, Steven colaborou com a fabricante
InCase na criação de cases para iPhone e laptops.'Já que os
gráficos deviam se 'enrolar' em volta do produto e representar a
beleza, pude criar artes mais psicodélicas e abstraías." Ele não
nega a influência de Milton Glaser em seu trabalho. "Sempre
admirei sua habilidade de andar entre o design gráfico
comercial e artes pessoais. Seu trabalho é uma reflexão sobre
a sua geração."

O psicodélico encontra o cross-media
Uma das grandes novidades do revival psicodélico do século 21
é o fato de não precisar se prender a um cartaz ou capa de
álbum para usar o estilo. Steve Scott é um animador e
ilustrador que cria trabalhos para Volvo e Nokia, além de fazer
a cenografia de shows para bandas como Led Zeppelin
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misturando personagens e formas psicodélicas com transições e efeitos. "Sei que
sou influenciado pela psicodelia, mas não é algo consciente" explica. "Normalmente
tento criar algo agradável para mirn e é isso que sai."

Scott lista uma série de influências que vão desde as aventuras deTintin
até 2000AD, mas ele revela que assistir a The YellowSubmarine quando adolescente
moldou suas ideias de narrativa e animação, enquanto o surrealismo pop deTerry
Gilliam e a obscuridade de Edward Gorey também tiveram a sua parcela de culpa.
"Lembro de ver o trabalho de Martin Sharp pela primeira vez e me impressionar de
cara. Ele era diretor de arte da revista Oz e também criava capas de álbuns, além de
fazer uma série de impressos - um artista fantástico. A arte psicodélica deve ser
como entrar na toca do coelho enquanto montamos em um elefante com um
alto-falante que toca um solo de sintetizadorde 20 minutos."

Como Scott, Jan Feindt é um ilustrador comercial cujo estilo orgânico
brinca corn a arte psicodélica. Seus trabalhos para revistas como Rolling Stone
unem o estilo e a música da década de 1960 com uma estética contemporânea, e se
provaram um belo apelo para os clientes.

"Toda vez que recebo um briefing livre, naturalmente gravito pelo
estilo psicodélico", revela Jan. "É o que me vem mais naturalmente, porque invoca
esquemas mais interessantes de cor.forma e personagens, e também porque
você pode experimentar mais - um retrato nesse estilo não precisa ser idêntico ã
pessoa retratada, mas, ao mesmo tempo, um tratamento psicodélico também não

é uma caricatura."
É exatamente essa liberdade de expressão dentro

do estilo de arte psicodélica que, combinada com briefings
mais abertos, resultou na volta do estilo. Não é preciso ir muito
longe para ver campanhas de marketing atuais no estilo de
Hurford, Scarfe e Aldridge. Meio século depois, a psicodelia
ganha a atenção de designers e ilustradores que não têrn
medo de deixar a criatividade - e um pouco de loucura - fluir.

Jan Feindt
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