Sonhos, música e
estilo permeiam os
trabalhos do estúdio
de motion do músico
Marcelo Garcia
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Com apenas dois anos de vida, o
e s t ú d i o paulistano Molho já é
conhecido como um dos melhores
em motion design do Brasil, g r a ç a s
principalmente a projetos
experimentais impressionantes,
que apareceram em filmes como
Réquiem para um Sonho e O Lutador.

Quando deixou seu
emprego na produtora de animação
Lobo, em 2007, Marcelo Altino
Garcia - fundador do Molho - se
trancou em um dos quartos de sua
casa por um mês para criar
impressos e vídeos da campanha do
evento Virtuosi International Music
Festival, que acabaram rendendo a
ele o prêmio de Melhor Diretor de
Vídeo Experimental, no Inspire
Symposium de 2007. Na sua opinião,
foi o sucesso e a diversão desse
projeto que o levaram a criar seu
próprio estúdio: "Vi que precisava me
estruturar, mas queria fazer isso de
modo que pudesse conservar a
abordagem experimental e divertida
que tive enquanto estava trancado
naquele quarto".
Para o designer, essa
abordagem tornou-se vital para o
crescimento da empresa, permitindo
que mantivesse um equilíbrio
saudável entre satisfação artística e
sucesso comercial. "Às vezes acordo
no meio da noite pensando sobre
isso. Trabalho pelo dinheiro, sim, mas
também porque adoro a arte e
encontro nela uma ótima
oportunidade de expressão e
satisfação pessoal", afirma.
Além de Marcelo, a equipe
do Molho é composta por apenas três

profissionais. Isso diminui os custos
operacionais do estúdio e,
consequentemente, dá ao time mais
liberdade para escolher projetos.
Marcelo tem o hábito de transformar
potenciais limitações em vantagens
criativas, como, por exemplo, a falta
de instinto técnico que confessa ter.
"Atualmente as coisas não se
resumem mais ao que uma equipe
pode produzir, pois existem muitos
profissionais extremamente
capacitados no quesito técnico",
afirma o designer, que acredita que o
foco no estilo e no potencial narrativo
dos projetos devem vir antes dos
aspectos técnicos.
0 estilo do estúdio Molho é
algo difícil de definir. Se há algo que
caracteriza perfeitamente o trabalho
de seus profissionais, é o leque de
práticas e habilidades digitais usadas
e a diversidade dos resultados. "Gosto
de experimentar coisas novas em
cada projeto. Isso me deixa sempre
atento e me faz aprender mais",
justifica Marcelo.
Esse entusiasmo pelo novo
foi um fator crucial para o sucesso do
comercial que a equipe do Molho
criou para a empresa de arquitetura
customizada MaxHaus, um de seus
projetos mais conhecidos. "0
comercial tinha de ser como um
sonho, e a agência fazia questão que
fosse executado em vários estilos,
como uma metáfora para as
diferentes identidades que os prédios
da empresa poderiam ter", explica.
0 projeto foi muito
importante para o Molho, pois
aumentou muito sua visibilidade no
Brasil. Seu trabalho já era
reconhecido no exterior, porém,
quase ninguém conhecia a empresa
por aqui. "Acho que o Brasil é um país
meio atípico, onde tudo depende de
quem você conhece", acredita
Marcelo. "Os trabalhos tendem a
circular em uma atmosfera
socioeconômica, em vez de criativa."
Como o designer havia passado 14
anos no exterior antes de fundar o

01 0 projeto de
motion que o Molho
realizou para a grife
britânica Blaak
mostra imagens
supertexturizadas de
roupas, projetadas
atrás de uma mesa
de luz. Elementos
naturais interagem
com os movimentos
do modelo

02 Papel de parede
para o ResFest. 0
Molho produziu todo
o material
promocional da
edição brasileira do
festival. As peças
mostravam meninas
que dormiam e
sonhavam em cima
de brinquedos

03 Elefantes,
crocoditos, alta casta
indiana, punk rock e
psicodelismo se
mesclam nesta
coleção de impressos
criados pelo Molho
para a grife Diesel

04 Um mundo feito
de moléculas
contidas no iogurte
Ski,da Nestlé,
compondo diferentes
cenas no filme

criado pelo Molho,
sob encomenda
da agência Ogilvy
de Londres

05 A capa da revista
Boards Magazine.
Movimento e design
se combinam,
capturando uma mão
que desenha

06-07 Pôsteres do
festival Virtuosi, um
dos maiores eventos
de música clássica
do Brasil. A imagem
número 06 também
foi usada como plano
de fundo de um palco

08 Peça de
divulgação do evento
On Air Music Festival
2008, um dos
maiores festivais de
rock independente
do Brasil. Explosões
de palavras feitas de
fumaça foram
renderizadas no
estilo dos mangas
japoneses

09 Pôster para a
MaxHaus que alude
ao curta de dois
minutos criado para
a campanha da
empresa com
elefantes, polvos e
mundos estranhos

estúdio, teve dificuldade para
encaixar o seu estilo com o que estava
sendo feito no País. "Um amigo
mostrou o meu portfólio para uma
grande agência de São Paulo e a
primeira coisa que o diretor de criação
perguntou foi se eu era dos Estados
Unidos", lembra. "Há uma certa
alienação nas agências daqui que não
existe nas de Londres ou Nova York,
onde o talento é mais importante."
Curiosamente, muitos dos
anos que Marcelo passou no exterior
não foram dedicados ao design, e sim
à música. Nascido em uma família de
músicos (a banda de seu avô tinha
uma banda chamada Molho), o
designer foi morar nos Estados
Unidos para estudar no Conservatório
de Música da Nova Inglaterra, em
Boston. Enquanto gravava e fazia
turnês pelo mundo, criava seus flyers
e capas de álbuns. Por isso, não é
surpresa que a música seja uma
grande influência em seu trabalho
como designer. "As barras, divisões e
subdivisões de uma partitura musical
são como atores nos frames de um
storyboard", compara. "As técnicas
usadas na composição e na
improvisação musical são muito
parecidas com as utilizadas na
animação e até na mídia impressa."
Marcelo afirma não se
inspirar muito no ambiente urbano
da capital paulista. "Gostaria muito
de dizer que caminhadas pelos
parques me inspiram, mas, como
isso não tem muito a ver com São
Paulo, acho que a inspiração é algo
intrínseco para mim. Ela vem de
sonhos, situações e horizontes
imaginários, que não estão
presentes na paisagem urbana."
Atualmente, o designer
está trabalhando em vários projetos,
incluindo um 'manifesto animal' para
a organização de defesa dos animais
PETA, uma revista em parceria com o
amigo Pedro Inoue, um videoclipe
para o Bell Orchestre (projeto
paralelo instrumental da banda

Arcade Fire), e outro projeto para uma
ópera. "Meu próximo passo é ir mais
fundo na linguagem gráfica e começar
a flertar com o cinema", conta. "Acho
que as possibilidades da combinação
entre narrativa, gráficos e cinema
ainda não foram completamente
exploradas. Estou tentando encontrar
uma maneira de mesclar tudo o que
admiro, penso e falo em meu trabalho.
Acredito que essa seja a minha
definição de felicidade."
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