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01 Mário Hugo
acredita no
surgimento de uma
contracultura da
internet.que
defenda a beleza
das coisas táteis

Acho
que há certo romance
em coisas feitas à mão
e em coisas que você
pode pegar, segurar e
cheirar

Com apenas 27 anos, o designer
nova-iorquino Mário Hugo já
influencia uma geração de jovens
profissionais com uma abordagem
muito pessoal e repleta de toques
artísticos. Muitos de seus trabalhos
incluem elementos precisamente
desenhados. Às vezes, até parece
que ele consegue tirar uma
fotografia usando apenas o lápis.

Além de ilustrar, Mário
também cria tipografias. Ao falar
com o designer, fica claro que seu
sucesso veio com muito trabalho
duro e um amor incondicional pelo
que faz.

Computer Arts: Você é designer,
diretor de arte e ilustrador. Alguma
dessas funções é mais importante
que as outras?
Mário Hugo:Todas são importantes,
valem a mesma coisa para mim.
Nunca consegui fazer distinção
entre elas e também não ligo muito
para isso. Parece limitador se
intitular como uma coisa ou outra.
0 mundo lá fora é muito grande.
Não acho que fazer só ilustração,
só design ou só direção de arte faz
justiça ao que um designer é capaz
de fazer. Quem acaba de entrar para
essa área deve expandir seus
horizontes e saber trabalhar em
ambientes diferentes.

CA: Além de seus trabalhos, você
abriu o Hugo & Marie para
representar outros profissionais e
até criou uma loja online para vender
criações desses artistas. O que o
levou a atuar como agente e
administrador?
MH: Muitas pessoas têm talentos
especiais. Mike Perry, que cria livros
de arte por conta própria, é um bom
exemplo. Alguns preferem criar blogs
eTumblrs; outros estão sempre
compartilhando coisas que amam e
admiram. Com a Hugo & Marie é a
mesma coisa.

Tive a ideia de criar uma
pequena agência que representasse
talentos e apresentasse
oportunidades para unir esforços e
plantar grandes projetos ou trabalhar

individualmente, dependendo da
necessidade do cliente.

Percebi que em
praticamente todas as pessoas que
representamos há um forte estilo
manual, além de muito amor e paixão
pelo trabalho que realizam. E essa é
uma das características que
procuramos nos designers que são
agenciados por nós.

CA: Por que o trabalho manual é tão
importante para você?
MH: Não quero que isso soe muito
grandioso, mas penso da seguinte
maneira: somos a última geração que
cresceu antes da internet. Para mim,
há um aspecto nostálgico no trabalho
manual. Trabalho digitatmente o
tempo todo, mas, quando estou
desenhando, o papel tem atenção
exclusiva. Não mexo no computador
até a hora de escanear e não
manipulo a imagem depois. Acho isso
muito honesto. Contudo, como já
disse antes, cresci antes que os
computadores se tornaram
essenciais em nossas vidas. Talvez
seja por isso que penso assim.

CA: Falando em Mike Perry, por que
você acha que designers como ele se
dedicam a fazer livros, revistas,
roupas, travesseiros...?
MH: Acredito que os designers em
geral compartilham certo amor pelo
trabalho manual. Além disso, o mundo
em que crescemos era e ainda é um
monstro comercial, sem contar o fato
de que fomos expostos à internet
muito rápido. As coisas se tornaram
efémeras. Hoje, algo pode ser
considerado existente apenas por
estar na tela de alguém.

Acredito no surgimento
de um tipo de contracultura da
internet, que defende a beleza dos
objetos táteis, coisas que fazemos
para nós mesmos e que queremos
vender ou mesmo exibir. Isso é mais
importante ainda para designers.
Gastamos a maior parte de nossas
carreiras ajudando a promover
produtos de outras pessoas.
Nada nos impede de criar nossos
próprios produtos.
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Ao lado Mesmo com
os prazos curtos e as
inúmeras correções
que surgem no
design comercial,
Mário Hugo afirma
que sua mídia
favorita é o grafite
no papel

CA: Como muitos homens, você é
afetado pelo daltonismo. Como isso
afeta o seu trabalho?
MH:Tenho um grau baixo de
daltonismo. É divertido ouvir a
percepção das pessoas sobre o que é
essa condição. Para mim, algumas
cores meio que se misturam e não
consigo diferenciá-las. Encaro isso
quase como um benefício, porque aí
tento me concentrar mais em luz,
sombra e composição do que na cor.
Para mim, ela fica em segundo plano.
Mas isso não significa que não consigo
aplicar cores direito, só quero dizer
que provavelmente me apoio em
espectros de cores mais simples,
justamente porque não enxergo todos.

CA: Qual é a midia na qual você mais
gosta de trabalhar?
MH: Meu ideal é trabalhar com grafite
no papel. É uma pena que a maioria
dos projetos comerciais tenham de
ser feitos em 48 horas. Assim é difícil
trabalhar manualmente. Meus
desenhos são bem trabalhados. Por
isso, fazer projetos em cima da hora é
um suplício, principalmente quando o
trabalho é para o mercado
fonográf ico. Músicos podem ser
muito difíceis de agradar. E já é muito

difícil trabalhar manualmente no
mundo comercial.

CA: Você diz que o seu portfólio
online só contém trabalhos que
conversam uns com os outros. O
que isso quer dizer?
MH: Às vezes, pego um pequeno
elemento de um desenho e o
extrapolo para criar uma nova peça.
Se você observar o meu trabalho em
sequência, poderá ver o que quero
dizer sobre peças que conversam
umas com as outras; nelas há
elementos que sempre carrego
comigo, além de pequenas correntes
de pensamento que se pode enxergar
em vários trabalhos. Mesmo se a
estética for diferente, sempre haverá
elementos de consistência.

CA: O que acha de ser considerado
um ícone do design por jovens
profissionais?
MH: Nunca me perguntaram isso
antes... Fico lisonjeado, mas nunca
me toquei de que as pessoas
poderiam pensar isso.Também tenho
meus heróis e ícones, bem como
pessoas que me inspiram. Além de
prof isissionais contemporâneos
como Anna Giertz, Benbo George e

CeciliaCarlstedt.sou muito
interessado na história do design:
William Morris, Bruno Munari, Paul
Klee.Josef eAnni AlbersatéBarney
Bubbles e Alan Aldridge.

CA: Você considera a qualidade física
de uma peça algo muito importante.
Se preocupa com a morte dos
impressos ou coisas do tipo?
MH:Trabalhei com internet por um
bom tempo, mas realmente acredito
na beleza das coisas táteis. A única
coisa que posso esperar é que as
pessoas também acreditem nesse
tipo de beleza. Ainda acho que há
certo romance em coisas feitas à mão
e em coisas que você pode pegar,
segurar e cheirar. Até em meus
desenhos, tendo a trabalhar em
folhas especialmente selecionadas.
Garimpo papéis diferentes em sebos
e ti ro a capa dos livros para poder
usar o miolo. Para mim, trabalhar
manualmente é um tipo de ritual. Só
espero que haja um bom número de
pessoas da nossa geração que
também reconheçam essa qualidade.

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 32, p. 38-42, abr. 2010.




