




Um dos trabalhos que Sagmeister fez no escritório M&Co, 
um convite para um evento da Gay and Lesbian Force. É 
também um dos jobs que Sagmeister considera uma boa 
ideia que se tornou um pesadelo. No convite iam uma 
banana e uma ameixa envoltas em papel impresso. Enquanto 
a banana estava no escritório, as ameixas atrasaram dias. 
Quando elas chegaram, a banana estragou. "Isso aconteceu 
várias vezes, uma hora faltou o papel do embrulho, que 
demorava dois dias para imprimir, e as frutas estragavam de 
novo. Chegamos a usar 25 mil ameixas. No fim, tudo deu 
certo e a maioria dos pacotes chegou". 

Da pequena cidade de Bregenz, na Austria, veio um dos maiores designers da 

atualidade (em nome e tamanho). Stefan Sagmeister é 1.95 metros de inteligência, 

irreverência, humor e ironia, todas qualidades perceptíveis tanto em seus trabalhos 

como em suas muitas palestras e entrevistas. 

Sua carreira, em resumo, começou na University of Applied Arts de Vienna e logo 

passou para Nova York, em 1987, onde foi estudar no Pratt Institute. Depois 

de apenas três anos no país, Sagmeister teve que voltar à Áustria para cumprir 

o serviço militar, sendo autorizado a fazer serviço comunitário num centro de 

refugiados. 

Em 1991, o designer recebeu um convite para trabalhar em Hong Kong, na 

agência Leo Burnett, onde ficou até 1993. Passou alguns meses trabalhando no 

Sri Lanka e logo voltou para Nova York, onde pôde realizar o sonho de trabalhar 

com o húngaro Tibor Kalman, no M&Co. Infelizmente, a experiência durou apenas 

meses, pois Kalman decidiu fechar o escritório e mudar-se para a Itália. Contudo, a 

influência do designer seria para sempre forte na vida e no trabalho de Sagmeister. 

A saída da M&Co estimulou o austríaco a seguir seu desejo de trabalhar com 

música. O primeiro trabalho, que ele mesmo foi atrás, foi através de um amigo 

para o disco "H.P Zynker's Mountain od Madness", que lhe rendeu sua primeira 

indicação ao Grammy. 

Depois vieram os convites de Lou Reed, David Byrne, Rolling Stones, entre tantos 

outros, e mais prêmios, inclusive dois Grammys. O primeiro com a edição limitada 

do "Once in a Lifetime", do Talking Heads, e o segundo com o "Everything That 

Happens Will Happen Today", de David Byrne e Brian Eno. 

Em 2000, Sagmeister tira seu primeiro ano de licença sem clientes, que rendeu 

o livro "Made You Look, Another self-indulgent design monograph (practically 

everything we have ever designed including the bad stuff)". Em 2004, ele 

começa uma série de projetos tipográficos baseados em lições de vida anotadas 

metodicamente em seu diário. A série rendeu intervenções em várias cidades, 

colaborações com outros designers, um livro e um site em que as pessoas podem 

postar seus próprios experimentos tipográficos. 

Na entrevista a seguir, Sagmeister fala sobre fatos que influenciaram sua carreira, 

sobre conhecimentos que ajudam o seu pensar design, seu novo projeto, um 

documentário sobre felicidade, e a importância de constantemente aprender. E no 

fim, quem aprende é a gente. 



abcDesign: Começando do 

começo. Quando e porque você 

decidiu se tornar um designer 

gráfico. Você sempre pensou 

em exercer essa profissão 

ou já pensou em fazer algo 

completamente diferente? 

Stefan Sagmeister: Na verdade 

eu comecei fazendo escola de 

engenharia quando era bem novo, 

mas eu odiava! E como muitos 

designers da minha geração o que 

me atraiu para a profissão foram 

as capas de álbum. Eu ficava horas 

olhando para elas enquanto eu ouvia 

a música com os fones de ouvido. 

abc: A prática é, talvez, a 

melhor escola do design, mas 

a educação formal também é 

fundamental. Quão importante 

foi para você os anos estudando 

na University of Applied Arts, 

em Vienna e no Pratt Institute? 

SS: Eu adorava a faculdade de 

design e estendi meus estudos 

o quanto eu consegui (eu 

também tenho um mestrado em 

comunicação). Eu com certeza 

ainda estaria na escola de arte se 

achasse um jeito de isso acontecer. 

No entanto, tendo dito isso, muitos 

dos meus designers favoritos, como 

Tibor Kalman e James Victore nunca 

fizeram faculdade de design. 

abc. Falando em Tibor Kalman, 

você trabalhou um tempo com 

ele. Que influência Kalman teve 

em seu trabalho? 

SS: Ele foi a pessoa que mais 

influenciou minha vida no design 

e é meu único e maior herói. 

Quinze anos atrás, quando eu era 

estudante em Nova York, liguei 

para ele toda semana durante seis 

meses, e acabei ficando amigo da 

recepcionista da M&Co [escritório 

que Kalman montou em 1979 

com sua esposa Maira Kalman]. 

Quando ele finalmente concordou 

em me encontrar, aconteceu de 

eu ter no meu portfólio um sketch 

bem parecido em conceito com 

um protótipo em que eles estavam 

trabalhando. Ele correu para me 

mostrar o protótipo de medo que 

eu dissesse mais tarde que ele 

havia roubado minha ideia. Eu 

fiquei muito lisonjeado. 

Quando eu finalmente comecei a 

trabalhar lá, cinco anos mais tarde, 

descobri que o que distinguia o seu 

escritório dos outros era a incrível 

A capa para o álbum "Fantistic Spikes Through Balloon" usa 
uma simples solução. Imagens de objetos que lembram balões 
(linguiça, por exemplo) com furos no papel. Como a banda 
não queria que as pessoas lessem as letras enquanto ouviam 
as músicas, elas foram impressas ao contrário, de forma que só 
podem ser lidas quando refletidas no espelho do CD. 



"Obsessões deixam minha vida pior e meu trabalho melhor". 
A instalação com 250 mil centavos de euro foi feita na 
Waagdragerhof, em Amsterdam, com a ajuda de 100 voluntários 
e no período de oito dias. 

Identidade para a namorada, a estilista Anni Kuan. Um traço 
frequente no trabalho de Sagmeister é complementação, como 
no caso do cartão deste visitas. Aberto, ele não significa nada, 
mas fechado forma o logotipo, de 1998. 

capacidade vendedora de Kalman, 

mais que qualquer outra coisa. Com 

certeza na época havia pessoas 

tão inteligentes quanto ele (havia, 

sem dúvida, pessoas melhores em 

design), mas ninguém conseguia 

vender os conceitos sem nenhuma 

mudança, e entregar essas ideias 

sem quase alterações para o 

público. Não havia ninguém tão 

apaixonado quanto ele. Como 

chefe ele não tinha problemas em 

desapontar clientes ou empregados. 

Lembro-me de uma vez, quando 

fui mostrar um logo no qual eu 

tinha trabalhado por semanas e do 

qual estava bem orgulhoso, que 

sua reação foi "Stefan, isso está 

TERRÍVEL, simplesmente terrível, 

estou muito decepcionado". 

Mas o seu coração enorme era 

brilhante mesmo assim. Ele tinha 

coragem para arriscar tudo! Eu vi 

ele quase desistir de um grande 

projeto de arquitetura em que a 

M&Co tinha colaborado com um 

famoso arquiteto e estava durando 

anos porque tinha a questão de 

quem ia apresentá-lo ao cliente. 

Tibor também tinha uma incrível 

capacidade de dar conselhos, 

de entregar pequenos pedaços 

de conhecimento embalados 

numa linguagem dura, mais tarde 

conhecidos como os "Tiborismos": 

"A coisa mais difícil de se conduzir 

um escritório de design é não 

crescer", me disse ele quando eu abri 

meu pequeno estúdio. "Só não vá e 

gaste o dinheiro que eles te pagam 

ou você vai ser a prostituta das 

agências pelo resto de sua vida", foi 

a frase que ele me disse quando eu 

estava partindo para Hong Kong. 

Esses insights eram também um 

dos motivos pelos quais a M&Co 

ganhava tanta atenção da mídia. 

Os jornalistas podiam ligar para 

ele e ele iria entregar à estrutura 

inteira para uma história e algumas 

citações fantásticas para fechar. 

Ele estava sempre disposto a 

mudar de uma área para outra. 

Corporativo, produto, editorial, 

planejamento urbano, vídeo 

musical, documentário, filmes, livros 

infantis eram todos tratados sob o 

mesmo mantra "você tem que fazer 

tudo duas vezes, na primeira você 

não sabe o que está fazendo, na 

segunda você sabe, e na terceira 

é chato". Ele fazia trabalhos com 

boas ideias para boas pessoas. 

abc: Além de Kalman, que 

outros designers e profissionais 

você admira? 

SS: A maioria dos profissionais 

que eu admiro tem interesse em 

outras áreas. John Maida e suas 

habilidades de programação, 

Tibor Kalman, e seu background 

político de movimento estudantil, 

Storm Thorgerson e a mágica de 

suas montagens fotográfica, todos 

ficaram longe das típicas influências 

de design, como anuários. 

abc: Como é sua relação 

música e design? E o declínio 

da indústria musical afetou seu 

trabalho na área? 

SS: Eu fiz parte de uma banda 

horrível (e eu era o pior membro). 

Mais tarde, quando eu estava com 

25 anos, eu estava numa banda 

melhor e boa o suficiente para eu ter 

que decidir entre música e design. 

Fui para o design. Eu ainda amo 

música (meu interesse por música 

não era só por hobby, eu queria 

tudo ou nada), e é o assunto pelo 

qual eu mais me interesso. Era bem 

mais interessante ir a reuniões com 

o Lou Reed ou o David Byrne do 

que me encontrar com gerentes de 

marketing. Além disso, eu sou muito 

alto, então gosto de trabalhar com 

coisas pequenas, como capas de CD. 







SS: Com certeza, o mais interessante é a série 

tipográfica, que surgiu com meu diário, e resultou no 

livro "Things I have learned in my life so far". Essa série 

foi influenciada pelo meu avô (que pintava anúncios e 

sinalizações, e a razão pela qual eu cresci com muitas 

peças de conhecimento em minha cassa), pela artista 

americana Jenny Holzer, assim como pela peças de 

sinalização em madeira rústica disponíveis em lojas 

para turistas na minha cidade natal em Bregenz, na 

Áustria. 

abc: Você tem hobbies? O que faz quando não está 

trabalhando? 

SS: Como eu amo o que eu faço, não vejo necessidade 

de compensar com um hobby. Mas eu gosto muito de 

ler. Normalmente termino um livro por semana, num 

mix de ficção e não-ficção. Até por isso que dois livros 

que eu poderia recomendar não são relacionados ao 

design. Um deles, que me ajudou muito, é o "Thinking 

Course", do Edward deBono, que é um filósofo de 

malta. Ele escreveu muitos livros sobre como a gente 

pode melhorar nossa forma de pensar. Há um bom 

número de truques dele que eu uso para ter ideias. Ele 

diz que nosso cérebro é um computador incrivelmente 

sofisticado que funciona melhor pensando em repetição. 

Tem que ser assim, porque se não, se você que pegar 

- vamos dizer - um cartão de visita, e o cérebro fosse 

o tempo todo criativo, você teria que pensar: ah, 

mão para frente, para baixo, dedos, movam, agora 

levantem... Seria muito complicado! O cérebro, por 

necessidade, é muito bom em pensar automaticamente. 

Mas quando falamos de momentos criativos, o cérebro 

também quer pensar automaticamente. Então, deBono 

mostra alguns jeitos de enganar o cérebro para que não 

pensemos de forma automática, para nos tirarmos dos 

caminhos regulares. 

0 outro livro é de Brian Eno, um músico eletrônico 

que inventou a música ambiente e produziu os Talking 

Heads e o U2. Em "A Year of Swollen Aprentices: the 

Diary of Brian Eno" ele discreve formas de pensar 

música e criatividade que são muito úteis aos 

designers. 

abc: Você está trabalhando no seu primeiro 

documentário, que vai tratar de felicidade. Como 

está indo esse projeto e o que o motivou a fazê-lo? 

SS: A produção do "The Happy Film" está indo bem 

devagar. É uma área nova para mim e estou bem 

assustado. Durante meu ultimo sabático, eu li muitos 

livros de psicologia tentando entender mais sobre 

a questão felicidade. Uma das coisas que eu queria 

saber é porque eu ficava tão animado com alguma 

coisa no começo, mas com o tempo aquilo não me 

deixava mais feliz, achando que talvez fosse uma 

falha de caráter minha. Por exemplo, design de discos, 

os primeiros projetos eram muito legais, mas lá pelo 

quadragésimo nem tanto. Mas isso acontece com todo 

mundo. Os psicólogos chamam isso de adaptação e os 

economistas de lei da diminuição do retorno. Quanto 

mais tempo você faz alguma coisa, menos especial 

ela é. Isso vai tão além, que minha pesquisa mostra 

que fatores importantes, como aumentos de salários, 

clima, e mesmo onde vivemos têm um impacto 

surpreendentemente pequeno na nossa felicidade, 

porque nos acostumamos a isso. 

Espero que com as pesquisas para o filme eu entenda 

melhor como treinar minha mente e, eventualmente, 

até terminar mais feliz. Não faço ideia se isso é 

realmente possível, e se for, espero que um pouco 

dessa felicidade se transmita ao espectador. 

abc: É sua primeira vez no Brasil, o que você 

espera ver ou fazer durante sua visita? 

SS: Com certeza, conhecer ótimas pessoas. 

Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 32, p. 6-13, jun./ jul./ ago. 2010.




