
ENTREVISTA DJ STOUT 

NO BRASIL, T A L V E Z ELE N A O SEJA TÃO C O N H E C I D O 

Q U A N T O SUA C O L E G A , PAULA SCHER, MAS O DESIGNER. DJ STOUT 

P R O V O U TER QUALIDADE SUFICIENTE PARA GARANTIR SEU ESPAÇO 

ENTRE OS 16 SÓCIOS QUE HOJE COMPÕEM O ESCRITÓRIO PENTAGRAM. 

POR M A R I A N A DI AD DARIO GUIMARÃES Doyle Erwin Stout Jr., o texano "da gema" de 52 anos, 

foi convidado para a sociedade em 2000, mantendo 

uma sede do Pentagram na cidade de Austin, no 

Texas. Com uma equipe de apenas cinco pessoas, DJ 

Stout trabalha com branding, embalagens, webdesign 

e editorial com clientes de todos os escalões. 

É principalmente pelo trabalho em design editorial que 

o designer é mais reconhecido. O projeto da Texas 

Monthly (uma publicação local), por exemplo, rendeu 

a Stout 10 indicações e três prêmios do National 

Magazine Awards. Em 2004, ele também foi eleito 

pela revista ID como um dos 50 designers americanos 

mais importantes, colecionando convites para eventos 

e palestras, inclusive o nosso, para vir ao Brasil. 

Junto com Paula Scher e Lorenzo Apicellla, DJ Stout 

fará parte do abcDesign Conference, dia 14 de abril, a 

primeira de uma série de conferências realizadas pela 

revista. "Mal posso esperar para voltar", revela Stout 

em uma entrevista exclusiva. 







DJS: Eu era diretor da Texas Monthly havia 13 anos, 

e eu amava meu trabalho! Era um ambiente muito 

bom para um diretor de arte. A publicação, embora 

regional, tinha a qualidade de títulos de circulação 

nacional e ainda melhor. Em 1999, a revista foi vendida 

para uma companhia de Indianápolis, e na mesma 

época o Pentagram me convidou para 

a sociedade. Confesso que eu não 

fiquei nem um pouco feliz com o 

novo dono da Texas Monthly e me unir 

ao Pentagram permitiu que eu ficasse 

em Austin. E trabalhar nacionalmente 

com eles, convenhamos, era um 

sonho, afinal são alguns dos melhores 

designers do mundo. 

principalmente por causa do livro e exposição que eu 

desenvolvi em virtude dos 25 anos de fotografia da Texas 

Monthly. Eu raramente tiro fotos, pois prefiro fazer a 

direção de arte ou usar imagens de arquivo de fotógrafos. 

Tenho bons amigos que são ótimos fotógrafos. 

abc: Você foi nomeado pela revista 

American Photo como uma das 

100 pessoas mais importantes 

em fotografia. Para você, quão importante é a 

fotografia no design editorial? 

DJS: Trabalhar para Bob Wilson [o primeiro emprego de 

Stout] foi uma importante experiência. Aprendi a dar 

valor à fotografia por causa dele e sua esposa Laura 

Wilson, que havia trabalhado com Richard Avedon 

[fotógrafo de arte e moda falecido em 2005. Entre 

as celebridades que fotografou estão Marylin Monroe 

e The Beatles] no tempo em que ele trabalhou na 

série American West. Bob era do tipo entusiasmado e 

apaixonado por tudo e desde essa época a fotografia 

se tornou importante no meu trabalho. 

Não sou fotógrafo, ma eu entendo como esse recurso 

deve ser usado de forma efetiva na comunicação. 

O reconhecimento vindo da American Photo veio 

abc: Você diria que a fotografia 

se destaca se comparada a uma 

ilustração? 

Dl: Não. Amo ambas igualmente, e 

acho que um bom diretor de arte deve 

saber usar ambas de forma eficiente 

e na hora certa. A ilustração pode ser 

muito poderosa na comunicação de 

uma ideia para a qual a fotografia 

talvez não tenha o mesmo poder Não 

tem jeito, tudo depende daquilo que 

você está comunicando e como. 

abc: Cada revista tem uma dinâmica de trabalho, 

fotógrafos, jornalistas, editores. Como você, como 

designer, equilibra texto, fotografia, diagramação 

de uma forma que todo mundo saia feliz? 

DJS: Com as publicações que eu trabalhei, sejam revistas 

ou outros tipos, o conteúdo é rei. 0 que importa mesmo 

é o conteúdo que o leitor acha interessante, divertido e 

útil. Sempre é preciso que haja hierarquia numa página, 

mas o objetivo dessa hierarquia é sempre transmitir o 

conteúdo de forma eficiente. Portanto, esse deve ser o 

ponto de convergência entre todos os envolvidos. 

abc: No seu workshop durante o abcDesign 

Conference, o tema que você escolheu para 



The Dairy Today, publicação sobre vacas leiteiras, é um dos 
trabalhos de DJ Stout feito com pouco orçamento. Ele mesmo 
faz a direção de arte da capa (vale a pena conferir o vídeo 
no nosso site). "Pequeno orçamento não é desculpa para um 
design medíocre". 

O Museu de Ciência e História Fort Worth, localizado no estado 
do Texas, ganhou uma nova identidade em 2009. O prédio, 
redesenhado pelo arquiteto mexicano Ricardo Legorreta, 
conhecido pelo recorrente uso de quadrados e cores ricas, 
inspirou o novo logo. Os quadrados representam as letras F, W 
M (Fort Worth Museum). Stout explica que a identidade deveria 
refletir o senso de descoberta infantil e brincalhona do museu. 
As letras quadradas podem ser empilhadas e rearranjadas, 
simbolizando "as bases do conhecimento". 

trabalhar foi: "Pense fora da caixinha" para design 

editorial. Você pode adiantar algumas de suas 

"dicas"? 

DJ: Algumas das coisas com os resultados mais 

eficientes e interessantes em design editorial que eu já 

fiz aconteceram bem quando eu estava trabalhando 

com orçamento pequeno (para não dizer inexistente). 

Vou mostrar alguns exemplos, como as capas para 

o "Dairy Today", que fiz com muito pouco dinheiro, 

mas que ganharam muitos prêmios. Trabalhar dentro 

desses parâmetros, com certeza, pode fazer de você um 

designer melhor. Você só tem que trabalhar mais e tem 

que ser esperto. Ah... e querer muito, porque o segredo 

é não aceitar a derrota. Um pequeno orçamento não é 

desculpa para um design medíocre. 

abc: Já que estamos falando de orçamentos curtos, 

estamos vendo várias revistas impressas sumirem do 

mapa, por causa da internet, custos, etc. Sabemos 

que as publicações impressas não vão sumir do dia 

para a noite, mas qual é sua opinião sobre isso e 

como esse segmento pode superar esses desafios? 

DJS: Tu não acredito que as revistas impressas vão 

desaparecer. Toi a mesma coisa que disseram dos livros 

quando a internet apareceu e existem mais livros nas 

livrarias do que nunca. 0 fato é que ainda existem coisas 

que a impressão física pode fazer melhor do que as 

publicações online. O recente sucesso da edição "Body 

Issue" da revista da ESPN (canal americano de esportes) 

é um bom exemplo disso. [A edição especial da revista, 

como o nome sugere, trouxe diversos esportistas com 

pouca roupa e ótima diagramação e fotografia]. 

abc: Você também trabalha bastante com 

desenvolvimento de marcas. Para você, como se 

projeta identidades fortes? 

DJ: Para mim, trabalhos de identidade são mais fáceis 

do que revistas. 0 que dificulta mesmo são as políticas 

corporativas de decisão. Gosto quando as identidades 

que eu crio têm uma qualidade "editorial". Elas são 

humanas, pessoais e memoráveis. É difícil que os "tipos" 

do mundo corporativo aceitem esse tipo de qualidade 

em um design. 

abc: O Pentagram é uma agência única no mundo 

não só porque se trata de um modelo diferenciado, 

mas porque a qualidade de seus projetos é muito 

alta. Isso provavelmente reflete uma liberdade 



conquistada com muita confiança. Para 

você, como o Pentagram atingiu esse 

status, e como outras firmas poderiam 

atingir isso também? 

DJ: Essa é uma pergunta muito difícil. Mas eu 

garanto a você, nem todos os nossos clientes 

entendem o valor do design. Acredite, temos 

os mesmos problemas com clientes que todos 

os outros escritórios têm. O que os sócios do 

Pentagram trazem à mesa é a inteligência. Fico 

sempre admirado com a habilidade com que 

os sócios do Pentagram trabalham! Eles são 

alguns dos melhores "apresentadores" que eu 

já vi. Aprendi muito assistindo eles mostrarem, 

argumentarem e venderem os projetos. 

abc: Que desafios você acha que o design 

está enfrentando atualmente? 

"Naked Ambition: An R-rated Look 
at an X-rated Industry" é um livro 
que documenta com fotografias 
e entrevistas a vida e ideias de 
profissionais da indústria pornográfica 
americana. As fotos são de Micheal 
Grecco, e introduções por Dave Navarro 
e Larry Flint. 

DJ: A tecnologia mudou muito o design 

gráfico. Fez com que nossas habilidades de 

designers ficassem mais rápidas, eficientes, mas 

também diminuiu o valor do nosso trabalho. 

A tecnologia está andando tão rápido que é 

difícil se manter atualizado. E eu confesso, não 

sei dizer com segurança o que podemos fazer 

sobre isso. 

abc: Em sua biografia você enfatiza ser da 

6a geração de texanos. Quão importante 

são suas raízes para você? 

DJ: Amo o Texas. Sou neto de cowboys texanos 

e filhos de "Alpine Cowboy" (time de baseball da 

região). Acho que não moraria em nenhum outro 

lugar do mundo porque está no meu sangue. 

abc: Que designers você admira? 

DJ: Já me inspiraram muito Fred Woodward e 

George Lois, em design editorial e, claro, todos 

os meus sócios do Pentagram. 

abc: Você conhece alguma coisa de design 

brasileiro? 

DJ: Não muito, mas eu amo seu país. É um dos 

meus lugares favoritos no planeta. As pessoas 

são receptivas e cheias de vida. Mal posso 

esperar para voltar! i 

Cartaz para o lançamento em 
Austin do livro do Pentagram 
chamado "Black Book", 
carinhosamente apelidado de 
Bíblia por causa do papel em 
que foi impresso. 

Para promover uma loja de papéis 
especiais, a Sappi Fine Papers, DJ 
Stout foi convidado a fazer um 
cartaz com o mapa do Texas. 
"Texas Designer's Map of the 
World" elucida como tudo é visto 
por eles como muito maior e melhor 
no Estado. "É parte da herança do 
Texas e do nosso senso coletivo de 
humor", explica. 
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Na mesma época que a Texas Monthly fo 
vendida, ele viu a oportunidade de aceita 
o convite para se unir ao Pentagram. 
"Trabalhar nacionalmente com eles, 
convenhamos, era um sonho, afinal 
são alguns dos melhores designers do 
mundo". 

Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 31, p. 4-9, mar./abr. /mai. 2010.




