




Responsável pela definição da 
estética do final da década de 1970 e 
começo dos anos 1980, com capas de 
álbuns para bandas como Buzzcocks, 
Duran Duran e Culture Club, o 
designer Malcolm Garrett se 
reinventou durante as duas últimas 
décadas. Hoje, é um dos profissionais 
interativos mais influentes do 
mundo. Na entrevista a seguir, fala 
sobre a carreira e também sobre o 
atual revival da estética da década de 
1980, da qual foi um dos mentores. 

Computer Arts: Quem mais o 
influenciou no início de carreira? 
Malcolm Garrett: Sempre fui inspirado 
por Brian Eno, que insiste em dizer que 
não é músico, mas sim um explorador 
do ramo. Trabalho de modo parecido: o 
design gráfico é um campo a ser 
explorado, com diversas línguas. Mas 
não sou disciplinado o suficiente para 
aperfeiçoar alguma delas. 

Quando criança, construí 
muitos aeromodelos. Passei a gostar 
de engenharia mil i tar e de sistemas 
gráficos de aviões, tanques e 
uniformes. Por outro lado, sempre 
gostei t ambém de construções 
medievais e góticas, mas a arquitetura 
moderna tornou-se uma verdadeira 
fixação. Acho que é culpa do LEGO. 

CA: Como essas influências mudaram 
ao longo do tempo? Profissionais 
contemporâneos inspiram você hoje? 

MG: Não gosto de f icar olhando para o 
trabalho de outras pessoas, já que, 
além de não ser muito influenciável, 

posso acabar f icando com inveja do 
que f izeram. Tento ser diferente de 
meus contemporâneos, sempre 
busquei nadar contra a corrente. 
Gosto de me destacar. 

Acho que, mais do que 
qualquer outra coisa, sou inspirado 
por conversas e diálogos. Me interesso 
pelos processos do pensamento e por 
estímulos intelectuais. Quando me 
envolvo em alguma atividade, tendo a 
ser dirigido pelo projeto, motivado pelo 
compromisso que assumo com a 
necessidade da outra pessoa. Não 
tenho certeza se isso é altruísmo ou 
complexo de culpa. Apenas preciso me 
assegurar de que farei o que me 
compromet i afazer. 

CA: Estudar tipografia influenciou no 
direcionamento do seu trabalho? 

MG: Emendar um curso de t ipograf ia 
logo depois do colégio foi um acidente 
feliz, causado pelas minhas 
possibil idades educacionais l imitadas 
na época. Mas se provou ser um ponto 
de part ida poderoso para desenvolver 
as ideias, que ainda hoje são o núcleo 
do meu trabalho. 

Na escola, minhas pinturas 
costumavam conter palavras e 
letterings. Sempre me interessei pela 
Pop Ar te , assim como ela absorveu a 
iconografia da publicidade das 
décadas de 1950 e 1960, senti que 
deveria trabalhar com letras para me 
manter contemporâneo. 

Desejava ser relevante para 
o meu tempo. Na mesma época, 
grupos de caras com cabelo espetado 
e calças apertadas [os punks] eram 
responsáveis por uma revolução 
cultural , que pedia a minha 
participação. Acabou que um amigo 
meu era amigo de um desses caras, 
integrante do Buzzcocks. Essa banda 
fazia um t ipo de música que traduzia 
perfei tamente o meu trabalho. 

CA: Seu trabalho para o Buzzcocks 
foi, sem dúvida, seu primeiro grande 
projeto de design. A indústria 
fonográfica ainda é uma boa 
incubadora de talentos da área? 





MG: Definit ivamente foi um grande 
trabalho, mas, na época, não parecia 
tão importante. Era o t ipo de música 
de que gostava e os caras viraram 
meus amigos. Meus interesses e 
capacidades coincidiam com as 
necessidades de músicos com uma 
missão parecida. Havia um senso de 
colaboração e, acima de tudo, paixão. 

Não acho que a música de 
hoje possua a mesma paixão 
revolucionária da época, já que as 
barreiras de criação, performance e 
autoexpressão não são as mesmas. 
Isso não quer dizer que não seja 
possível encontrar algo parecido hoje. 
Só não acho que os jovens estão 
centrados na música da mesma forma 
que naquela época. 

CA: Você já disse que a estética 
punk original foi definida pela 
atenção aos detalhes. Que paralelos 
podem ser feitos entre isso e a 
promoção de marcas? 
MG: O punk era se autoexpressar e 
fazer você mesmo. A estética não t inha 
de ser tosca ou amadora, mas acabou 

f icando assim, da mesma forma que 
também englobou inteligência e 
sofisticação, mesmo isso não sendo 
nítido. A visão punk era a de que o 
palco musical era apenas uma 
extensão do cotidiano. Por isso, a 
expressão visual deveria ser 
constante; a integridade era algo 
sagrado. Se qualquer imagem fosse 
imposta de fora, não seria genuíno. 

Paralelos com o 
desenvolvimento de marcas fazem 
sentido, mas, como elas raramente se 
preocupam com autoexpressão e 
também não possuem o mesmo tipo 
de paixão, não tendem a ressoar tanto. 
Esperanças, sonhos e lutas do 
cotidiano estão representados pelos 
músicos com os quais você se 
identif ica quando jovem. É impossível 
se sentir da mesma forma com uma 
barra de chocolate ou um carro. 

CA: Qual é a sua opinião sobre o 
revival da estética da década de 
1980 no design? 
MG: A ideia de revisitar o passado e 
reconstruí-lo de forma sut i lmente 
modif icada não é novidade. Gosto da 
ideia de criar uma nova cor a partir de 
um mix radical de cores antigas de 
várias paletas. É melhor do que fazer 
um remix simples de beges sem graça 
e que já foram usados. Mesmo assim, 
não sou movido pela fixação atual pela 
década de 1980. Fiz parte disso, s im, 
mas acho que deve f icar onde está. 

CA: Quando foi que a mídia interativa 
capturou a sua atenção? 
MG: Em 1990, o Museu de Design 
de Londres me contratou para criar 
os infográficos da Sport90, uma 
exibição de equipamentos esportivos, 
que teria um guia com interatividade. 
Estávamos muito longe de ter um 
design interativo elaborado, mas, 
instint ivamente, já sabia que essa 
área seria promissora. 

Ben Rubinstein, da 
consultoria de design Cogapp, 
pacientemente me introduziu ao 
software de desenvolvimento de mídia 
interativa da Apple, o HyperCard, e me 
colocou no caminho certo. Juntos, 
criamos um guia interativo para a 

exposição. As lições que aprendi 
durante esse projeto são relevantes 
para o meu trabalho até hoje. 

CA: Depois de fundar a AMX Digital, 
em 1994, a TV interativa se tornou 
uma paixão especial. Que papel 
o design pode ter nessa mídia? 
MG: Minha visão é a de que a mídia 
interativa combinaria o motion 
graphics do cinema e da TV com a 
conectividade global da internet. 
Várias empresas exploram a rede 
mundia l de computadores, mas 
nenhuma trabalha com todas essas 
mídias. Então, é claro que quis ir para 
esse lugar inexplorado. 

Os ambientes sofist icados 
de jogos 3D do Xbox e do PlayStation e 
a realidade aumentada e a f luidez do 
iPhone estão começando a provar que 
uma experiência rica, interativa, porém 
tota lmente televisual, será 
indispensável para os consumidores. 

CA: Parte da missão de sua 
empresa é evitar ser seduzida pela 
originalidade das próprias ideias. 
Você poderia explicar isso? 
MG: Não há ideias boas ou ideias ruins 
por si só, muito menos ideias originais. 
Mas há sempre uma solução 
apropriada. A habil idade de 
compreensão do público e os 
contextos que a comunicação assume 
são fundamentais. O resto é negociável. 

CA: Quais de seus projetos mais 
atuais o têm empolgado? 
MG: Estou t rabalhando com a 
instituição de caridade Helen Hamlyn 
Trust na criação de uma comunidade 
de aprendizado online. 0 objetivo é 
encorajar as crianças do primário a 
aprender habil idades práticas, que 
servirão de plataforma para o 
desenvolvimento intelectual. 

Estou interessado em como 
a mídia interativa pode ter um papel 
ativo no cotidiano das pessoas. Os 
computadores se tornam mais e mais 
úteis, conforme se livram do desktop. 
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