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A renovação

do design pela

ilustração
Conheça uma geração de ilustradores
que está criando uma nova linguagem
e prepare-se para uma nova era
Por: LawrenceZeegen (Inglaterra) e Nathalie Folco (Brasil)
A ilustração nunca foi passível de rótulos. Posicionada no
denso território que divide o design gráfico e a arte, tendo
que desviar de mísseis e balas de ambos os lados, ela sempre
se manteve de pé: ora sozinha, se legitimando como fonte
primordial do mercado editorial, ora com o apoio de outras
áreas, principalmente do mercado publicitário.
Uma das formas mais diretas de comunicação
visual, a ilustração hoje é muito diversa, já que
constantemente ultrapassa fronteiras e disciplinas: os
profissionais atuais fazem trabalhos para os meios de
impressão, internet, arquitetura, decoração, design de produto
e até galerias de arte. A ilustração está nas ruas, nas lojas, nas
casas; aparece em capas de livros, revistas, flyers, pósteres,
capas de CD, celulares.TVs, monitores... a lista é infindável.
"Para mim, ilustração é algo que representa uma ideia de
forma visual", define o ilustrador autodidata Gringo, que dirige o
estúdio Mulheres Barbadas com o ilustrador Júlio, em São
Paulo. "Pode ser um desenho, uma colagem, uma escultura de
massinha, ou qualquer outra maneira de traduzi rum conceito
que você criou ou que o seu cliente quer que seja resolvido
visualmente", completa.
Os ilustradores da geração atual ignoram as
barreiras de outras disciplinas, criam tendências e assumem o
papel de arquitetos da cena de design e da comunicação visual

do futuro, deixando estereótipos de lado. Trabalhos comerciais não são o bastante e
muito menos necessários para motivá-los: em um dia sem trabalho, eles criam
trabalho. E, fazendo isso, redefinem o papel do ilustrador no mercado criativo.
Muito antes dos impressos e da tecnologia digital, antes mesmo do
homem desenvolver a linguagem escrita, a ilustração já tinha um papel crucial na
realização da comunicação entre as pessoas, ajudando os humanos a dar sentido
para o mundo. Ela permitiu que o Homem gravasse, descrevesse e comunicasse as
complexidades da vida. Pouca coisa mudou, já que até hoje os ilustradores refletem
e comentam, interpretam e reinterpretam o mundo - e os seus próprios, é claro. A
partir da definição da ilustração como arte comercial, criada para um cliente para
cumprir um briefing, a disciplina se
transformou em um meio-termo entre
satisfazer o cliente e explorar a
expressão pessoal.
Formado em Desenho
Industrial, Júlio conheceu Gringo na
agência de publicidade F/Nazca.O
crescimento do amor pela ilustração fez
a dupla largar seus empregos de
diretores de arte e montar um estúdio
próprio, o Mulheres Barbadas.
"Queríamos fazer o que a gente
quisesse", justifica. Ambos já faziam
freelances nas horas vagas. Uma
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proposta de parceria da loja de design e decoração Micasa
- que incluiu a pintura de uma sala e diversos produtos da
empresa - era o convite que eles precisavam para mudar de
rota profissional.'Já havíamos deixado passar propostas
legais por causa do emprego, mas a oportunidade de
transformar um projeto pessoal em trabalho nos fez ter
certeza de que esse era um caminho totalmente viável",
afirma Julio.
Alex Spiro e Sam Arthur são criadores da revista
independente Nobrow. Depois de se formar em História pela
Universidade de Oxford, Alex cursou Ilustração na Central St.
Martins antes de se unir a Sam Arthur, profissional com 10
anos de experiência como diretor de curta-metragens e
comerciais. Juntos, eles criaram a Nobrow com umobjetivo
muito simples: exibir os trabalhos de jovens talentos dos
campos de ilustração e arte gráfica. "Somos apaixonados pelo
assunto e queríamos criar uma plataforma focada em
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habilidades e técnicas de ilustração, assim como na compreensão de um produto
impresso, fazendo com que os leitores o apreciassem como arte por si só", explica
o ilustrador.
De Belo Horizonte, capital mineira, oilustrador e tipógrafo Eduardo Recife
se dedica aos trabalhos pessoais com o mesmo afinco que tem nos comerciais. Ele
decidiu criar um 'playground de trabalhos autorais'chamado MisprintedType, em
1998. "Desenho desde pequeno e fui ficando fascinado pela
tipografia, então comecei a trabalhar nas duas áreas por meio
da colagem, usando-a para aplicar as fontes", explica Eduardo,
acrescentando que todas as tipografias que criou estão
disponíveis para download em seu site.
Oilustrador descreve o MisprintedType como um
lugar onde une suas ideias, na forma de texto, colagem,
desenho ou fonte; sem cliente ou brief ing. "Chame isso de
design, ilustração, arte ou perda de tempo, mas, para mim, é
uma terapia, um hobby que me faz muito feliz", declara. Feito
com tanta dedicação, o site se tornou mais do que um hobby,
atuando como portfólio e atraindo a atenção de grandes
clientes, como o canal HBO e o Instituto Icatu.
Outro profissional da ilustração que está
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revolucionando a área é Kyle Bean, recém-formado no
curso de Ilustração da Universidade de Brighton, na Inglaterra.
Kyle também se aventura nos ramos de animação e criação de
personagens. "Além de criar coisas, gosto de destruí-las - até
hoje sou inspirado pela maneira como as coisas funcionam",
conta o ilustrador, que faz criações de papel para o New York
Times e já produziu decorações para vitrines de lojas. Sem
tempo para pensar em projetos futuros, fica motivado com
todo e qualquer projeto, de qualquer mídia. "Acabei de escrever
e fazer a arte do meu primeiro livro pop-up, Guide forthe
Unlucky, para uma editora norte-americana", conta. "Acho que
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faço parte dessa geração que voltou a valorizar as habilidades manuais.
Constantemente me pergunto quando essa onda acabará; mas o aspecto manual,
na verdade, sempre esteve perto de nós, agindo como o toque humano do design."
Dividir o seu tempo entre projetos comerciais e pessoais requer nervos de
aço. Recusar freelances e trabalhos pagos pela insegurança de trabalhar em suas
ideias, que às vezes nem chegam a ver a luz do dia, não é fácil. Merjin Hos, formado
na Escola de Artes Visuais de Utrecht, na Holanda, divide esse tempo igualmente:
gasta metade em ilustrações comerciais e outra em projetos e
exibições de trabalhos pessoais. "Fazer isso me ajuda a
experimentar novas direções e filosofias, que posso usar em
projetos comerciais futuros",justifica.
Owen Gildersleeve, do coletivo de design e ilustração
EveningTweed, sempre quis ser artista plástico ou fotógrafo:
"Sempre gostei da liberdade que se tem nessas áreas e, por
um bom tempo, meu trabalho foi muito inspirado por elas",
conta. "Mas somente quando fui estudar design gráfico e
ilustração, pude ver que era possível trabalhar em todos os
campos", completa. Procurando experimentar materiais e
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formas de ilustrar, Owen já construiu uma lista impressionante
de clientes, que inclui o museu Tate Modern e o jornal inglês
The Guardian.
Provando que é possível fugir do estereótipo de
ilustradores freelances solitários, a dupla do Mulheres
Barbadas trabalha em perfeita harmonia, mesmo estando
cada um em sua casa. "Não precisamos do volume de trabalho
de um estúdio grande, mas, mesmo sem correr atrás, até hoje
não ficamos desocupados por mais tempo que queríamos",
afirma Gringo. "Orçamos os trabalhamos exatamente como
senti mos que devem ser valorizados e não senti mos
resistência dos clientes. Então não temos do que reclamar."
0 ilustrador acredita que é o fato de a dupla
trabalhar para diversos mercados que impede a falta de
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trabalho. "Muitos ilustradores ficam apenas entre o editorial e a publicidade,
deixando a parte experimental apenas para revistas online ou camisetas", completa.
Quebrar barreiras e preconceitos pode ser algo feito pelos ilustradores
há muito tempo, mas é hoje que esses profissionais recebem o respeito e o
reconhecimento por suas abordagens ousadas. "E ainda vai aparecer muita gente
nova fazendo um trabalho bom", aposta Gringo. A ilustração não pode mais ser
colocada no pântano obscuro entre a arte e o design gráfico, já que se mostra muito
mais complexa e evoluída do que isso. O ilustrador do Mulheres Barbadas vai além:
"Ilustração é algo de que gostamos bastante, mas, se você vier com um projeto para
sermos modelo de fotos vestindo sunga e a gente gostar da ideia, tá valendo."

Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 35, p. 44-50, jul. 2010

