


acho que a estética, a metodologia e as 
fi losofias sobre design são de certa 
forma comparti lhadas globalmente." 

Mesmo havendo discordância 
sobre o estilo finlandês, é possível 
perceber que muitos designers do país 
dão atenção especial a formas ousadas, 
designs e motivos minimalistas 
inspirados na natureza, principalmente 
animais e plantas. Isso pode ser 
interpretado como marca registrada do 
estilo finlandês, mas certamente não é 
algo unânime. 

Nascido e criado em Helsinki, 
o designer gráfico Johannes Ekholm 
(www.johannesekholm.com) acredita 
que o estilo finlandês é mais complexo 
que parece. "De um lado há uma 
abordagem modernista, herança da 
escola Bauhaus. De outro, uma onda de 
ingenuidade e brincadeira, 
especialmente nas ilustrações. É claro 
que a funcionalidade não é 
exclusivamente f inlandesa, mas temos 
uma velha tradição de design funcional." 

Com clientes como o Museu 
Finlandês de Fotografia e a Semana de 
Design de Helsinki de 2009, Johannes 
acredita ser impossível se 

http://www.johannesekholm.com


desvencilhar da cultura do país para 
criar. Para ele, há uma forte conexão 
finlandesa com a cultura eslava. "Talvez 
isso aconteça devido à proximidade com 
a Rússia e a tradição desse país de fazer 
belos livros infantis. Mas, de qualquer 
forma, acredito que a Finlândia é muito 
mais que florestas, lagos, saunas e 
álcool. Há muita colaboração entre 
pessoas criativas, pelo menos aqui em 
Helsinki. Formamos uma pequena rede 
de profissionais que se conhecem e 
trabalham juntos com frequência." 

Nascido na Inglaterra, o 
designer Chris Bolton (www.chrisbolton. 
org) se mudou para Helsinki em 1999. 
Com clientes como a famosa grife 
Marimekko, ele compartilha da paixão 
de Johannes Ekholm por uma estética 
mais livre. Para Chris, o inverno rigoroso 
da Finlândia também é um dos fatores 
que colaboram para a formação de uma 
estética particular. "Durante os longos e 
escuros invernos finlandeses, não há 
muito o que fazer. É preciso abaixar a 
cabeça e trabalhar." 

Uma empresa praticamente 
onipresente nos portfólios de bons 
profissionais finlandeses é a gigante da 
telecomunicação Nokia. Um de seus 

maiores colaboradores é o estúdio de 
web design Activeark (www.activeark. 
com), que cuida de campanhas online de 
alcance global e do marketing interativo 
da Nokia, além de fazer campanhas 
nacionais para Pepsi, L'Oreale Nike. 

Na opinião do diretor de 
criação do Activeark, Kasper Hilden, a 
Finlândia está em plena everfescência 
em termos de design. "O design 
interativo está bem desenvolvido, mas 
também observo uma proliferação de 
empresas pequenas, que focam 
somente em ilustração, motion ou 3D. 
Sem contar o nascimento de outros 
estúdios como o nosso, que faz qualquer 
tipo de coisa no ramo digital", analisa. 

Empresas como a Activeark 
possuem um papel crucial no 
desenvolvimento do setor criativo da 
Finlândia, sendo responsável por boa 
parte das contratações de f reelancers. 
Deixando qualquer referência ao 
aquecimento global de lado, pode-se 
dizer que, com a atual everfescência, o 
gélido país nórdico só terá a ganhar. 

http://www.chrisbolton
http://www.activeark
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