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PetPunk
A união de um
passado soviético
com a cultura
ocidental é o ponto
forte do estúdio de
ilustração emotion
graphics PetPunk
Por: Charlotte West

O estúdio de animação lituano
PetPunk - formado pelo ilustrador
Gediminas Siaulys e o animador
Andrius Kirvela - é o resultado de um
estranho casamento entre a
sensibilidade do Leste Europeu e sua
arte folclórica com visuais modernos
da era pós-punk. Com pouco mais de
20 de idade, a dupla passou por
experiências bem diferentes. Ambos
cresceram durante o regime
comunista e ainda eram adolescentes
quando a Lituânia se tornou
independente da União Soviética, o
que ocorreu em 1992. "Muito do nosso
trabalho é uma investigação sobre a
nossa infância, época em que a
propaganda não existia", conta
Gediminas. "Essa colisão visual de dois
mundos - socialismo e capitalismo - se
reflete sempre em nossa abordagem
estética, por meio da mistura de
estilos e técnicas visuais distintas."

Um dos projetos recentes do
PetPunk é a introdução de um filme
independente, ainda sem nome - de
acordo com Gediminas, o tema será o
amor durante o inverno. A animação,
feita em 3D, foi inspirada na abertura
de um programa infantil famoso
durante os tempos de União Soviética,
a que os dois assistiam quando eram
crianças. De acordo com os dois, o
trabalho foi feito com um efeito que
imita traços de pincel causado por
dados de computador insuficientes.
Para eles, o filme é a transformação do
erro em arte. "É arte computadorizada
em sua beleza mais natural, completa
e digital."

Gediminas e Andrius se
conheceram durante um projeto
comercial em uma agência de web
design. Depois de trabalhar com
outros artistas lituanos, a dupla
descobriu que suas habilidades
distintas combinavam bem e decidiu
montar um estúdio próprio. Contudo,
mesmo empregando técnicas
modernas, eles não se esquecem de
onde vieram. Andrius descreve as
cinco décadas de socialismo
posteriores à Segunda Guerra Mundial
como anos de terror, censura,
propaganda política e racionamento
de coisas boas. "Isso nos deixou em
condições precárias para desenvolver
a consciência e a criatividade das
pessoas. Qualquer desvio da norma
era estritamente cortado pelas
estruturas governamentais. Não havia
mercado livre nem competição, e
quase nenhuma propaganda. Essa foi
a nossa infância", narra.

Andrius explica que, para
os designers gráficos, havia apenas
uma saída à expressão artística: os
pósteres. "Já que os designers estavam
separados das tendências modernas
do resto do mundo, sua inspiração
acabava vindo de artistas do período
anterior à guerra, ou de outros países
socialistas, como Polónia ou a
ex-Tchecoslováquia."

Depois da independência, a
Lituânia sofreu uma invasão de cultura
e produtos do Ocidente, o que apagou
sua identidade nacional. "0
capitalismo chegou com tudo e a
sociedade não estava preparada. A



Acreditamos
que, se algo
sai errado, o
resultado
pode, sim, ser
interessante

01 O PetPunk
se inspirou no
movimento
surrealista para fazer
a direção de arte e o
design da capa do
álbum Nuadai, da
banda lituana Biplan

02 Os austeros
créditos de abertura
de um programa
infantil da União
Soviética foram
inspiração para este
impresso, intitulado
Carousel

03 Apocalypse faz
parte de uma série
de ilustrações
produzidas para a
campanha
publicitária da grife
Effigy, feita pelo
PetPunk
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04 Um still do curta
Let There Be Night.
que ganhou uma
série de prémios,
incluindo o Ouro na
premiação lituana
Ad Awards
Adrenalinas de 2008

05 O Pet Punk está
mergulhando no
mundo dos produtos
ilustrados. 0 primeiro
deles foi o par de
travesseiros Tie,
disponível na loja
virtual do estúdio

06 Balandis foi a
contribuição
ilustrada do PetPunk
para o calendário de
2008 da revista
japonesa Sh/ft
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• cultura ocidental que chegava até
nós era tão rica, colorida e atraente,
que afogou tudo o que era criado no
país. O adjetivo 'lituano' se tornou
sinónimo de coisas fracas ou de falta
de originalidade", lembra Andrius.
Nos últimos 15 anos, o país saiu de
um regime político totalitarista e de
uma economia centrada para a
democracia e o livre mercado. Hoje,
faz parte da União Europeia.

Como a sociedade lituana, a
equipe do PetPunk precisa conciliar o
passado soviético com ambições
para o futuro, explorando a identidade
nacional. Um bom exemplo disso é o
trabalho The Magnificent Town of

Vilnius, animação para que a capital
lituana fosse a Capital da Cultura
Europeia de 2009. No filme, o PetPunk
explorou a história, o muiticuituraiismo
e a criatividade da cidade, inspirada na
mitologia do país e em vídeos de
animais no YouTube, a animação
apresenta um mundo habitado por
criaturas com cabeças de bichos.
Como muitos dos projetos do PetPunk,
o produto final é charmoso e ousado. 0
ângulo de visão único da dupla não
passou despercebido: eles ganharam o
Young Guns Awards, do Clube de
Diretores de Arte dos Estados Unidos,
que reconhece o trabalho de designers
com menos de 30 anos.

Descrevendo o trabalho do
PetPunk como "híbrido e caótico",
Andrius afirma que a experimentação
e a improvisação são marcas
registradas do design do estúdio: "Não
temos uma estética estabelecida.
Encontramos erros em nosso processo
criativo. Se algo sai errado, o resultado
pode, sim, ser interessante. Pode não
ser muito profissional, mas, no nosso
mundo, não há jeito 'certo' de fazer as
coisas. Isso nos dá muita liberdade."

Gedíminas conta que, na
animação The Magnificent Town of
Vilnius, algumas das cenas foram
feitas com objetos 3D e desenhos 2D
misturados - ideia que só surgiu
durante o processo de animação. "A

maioria das animações tende a ser
estilizada e perfeita. Preferimos as
humanas e imperfeitas", afirma.

Outro exemplo do que
Andrius e Gediminas costumam
chamar de "efeito indesejado" está
em um videoclipe criado para o
PSSTI3, projeto colaborativo de
curtas-metragens feito por equipes
internacionais de designers,
diretores e animadores. Na
animação, a dupla usou um efeito
que simula um erro de compressão
do vídeo para criar superfícies
digitais que parecem ter sido feitas
com pintura.

Enquanto muitos
profissionais se esforçam para
entregar um material visual perfeito, é
nas falhas que o PetPunk encontra
seu senso de perfeição. Andrius é
inspirado por artistas japoneses de
motion graphics, justamente por
causa de seu estilo mais orgânico e
humano. "Há muitos bons artistas
que não tentam apenas fazer coisas
'bonitinhas'. Eles trabalham duro,
experimentam, quebram algumas
regras e inventam outras", admira-se
o designer. E parece que está
descrevendo o próprio PetPunk.

07 Stills do curta The
Magnificent Town of
Wlnius, criado para
promover a cidade
lituanacomoa
Capital da Cultura
Europeia de 2009

08Apeça animada
Legends of Exos foi
produzida para o
projeto colaboratívo
PSST!3.Gedimínas
cuidou dos
personagens e
Andrius trabalhou no
design e na animação

09 Para o PetPunk,
produtos do dia a dia
como sacos de
papelão são telas
perfeitas para
ilustrações
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