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Fabrício Novak
Atua há quase 10
anos na área de design
gráfico, web, editorial
e produtos. Também
gosta de design
pós-moderno.
Atuatmente é diretor
de arte online da
Agência Salve.
www.fabricionovak.com

Fabrício Novak
0 diretor de arte faia sobre os grids e a
simplicidade do designer Wim Crouwel
Sempre tive uma grande admiração por
trabalhos que utilizam grids e secção - ou
proporção - áurea, desde as pinturas da
Renascença até as do Modernismo.

Acred ito que todos nós já ouvi mos
pelo menos uma vez a expressão 'menos
é mais'. Talvez esse termo já tenha se tornado
uma frase feita relacionada ao Minimalismo
da década de 1960, mas também foi o berço
da primeira era modernista (1900-1945),
sendo colocada em prática pelo uso de grids
e estruturas modulares, na produção de
cartazes por grandes nomes como Alexander
Rodchenko e El Lissitsky.

Segundo o designer holandês Wim
Crouwel, o grid é uma ferramenta para criar
ordem. Legítimo modernista, Crouwel é
alguém que consegue ver o que nem todos
são capazes, elaborando grids relativamente
simples, mas com resultados
impressionantes. Ao contrário do que muitos
pensam, o grid não engessa o design. Ao criar
uma malha, Crouwel consegue elaborar
alfabetos modulares únicos. Em outras
palavras, extrai do grid o que sempre esteve
lá, mas que nem todos têm sensibilidade
suficiente para perceber.

A fonte New Alphabeté talvez uma
das mais famosas de Wim Crouwel.
Projetada em 1967, foi desenvolvida para as
limitações do tubo de raios catódicos dos
monitores antigos. Ela foi criada usando
apenas linhas verticais e horizontais, e
projetada com uma grade monospace e
todas as letras da mesma altura e largura.

Alguns designers'pós-modernos'
podem se referir ao Modernismo usando a
expressão 'less is boring' [menos é
entediante].Talvez. Porém, a sensibilidade e o
olhar treinado do designer estão além do
contexto social. E sensibilidade é o que não
falta no trabalho de Wim Crouwel.
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